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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ СРБОБРАН 

 
-Материјал за рани јавни увид- 

 
 

 

УВОД  
 

На основу Одлука о изради Плана детаљне регулације система за одводњавање 

Србобран ("Службени лист општине Србобран", бр. 14/2015 и "Службени лист општине 

Бечеј", бр. 8/2015), као и на основу програмског задатка добијеног од стране 

управљача - ЈВП "Воде Војводине", ЈП Завод за урбанизам Војводине приступио је 

изради Материјала за рани јавни увид Плана детаљне регулације. 

 

Предметна локација се налази североисточно од насеља Србобран. Последњих година 

на овом подручју се јавио проблем одвођења сувишних вода, што за последицу има 

задржавање вишкова воде на знатном делу угроженог подручја. 

 

Регулисање водног режима у земљишту, уз изградњу и реконструкцију постојећих 

система за одводњавање омогућиће интензивну пољопривредну производњу.  

 

Одводњавање потенцијално плодних, слабо дренираних земљишта, услов је за 

побољшање структуре искоришћавања површина у сврхе проширења и повећања 

пољопривредне производње.  

 

"Идејни пројекат реконструкције система за одводњавање Србобран 02" израђен је од 

стране "Ехтинг д.о.о." Београд, а за потребе Инвеститора ЈВП "Воде Војводине". Овим 

решењем предвиђено је да се ради одвођења сувишних вода са овог подручја изгради 

систем за одводњавање мрежом отворених канала у комбинацији са цевном дренажом, 

при чему би каналска мрежа била колектор цевној дренажи. 

 

На основу свега наведеног, а узимајући у обзир природне и створене услове у 

простору, израђен је Материјал за рани јавни увид који предлаже оптималну просторну 

и функционалну организацију свих планираних садржаја. 

 

 

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
 

Овим Материјалом за рани јавни увид утврђује се оквирна, односно прелиминарна граница 

обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом плана.  

 

Почетна тачка описа прелиминарне границе обухвата Плана детаљне регулације 

система за одводњавање Србобран се налази у катастарској општини Србобран на 

тромеђи пољских путева, парцеле 12141 и 12166 и парцеле 7274/6. 

 

Од тромеђе граница у правцу запада прати северну међу пољског пута, парцела 12166, 

пресеца пољски пут, парцела 12167 до границе катастарских општина Србобран и 

Радичевић (општина Бечеј), мења правац ка североистоку и прати границу 

катастарских општина Србобран и Радичевић (општина Бечеј) до тромеђе пољског 

пута, парцела 12167 (КО Србобран), пољског пута, парцела 2356 (КО Радичевић) и 

парцеле 1607 (КО Радичевић). 
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Од тромеђе граница у правцу југоистока прелази у катастарску општину Радичевић 

(општина Бечеј) и прати западну међу пољског пута, парцела 2356 до тромеђе пољских 

путева и парцеле 2256 и 2359 и парцеле 1628. 

 

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и прати северну међу пољског пута, 

парцела 2359, пресеца пољски пут, парцела 2358 и наставља у правцу југозапада и 

пратећи северну међу пољског пута, парцела 2360 долази до тромеђе пољског пута, 

парцела 2360, канала, парцела 2346 и парцеле 1685. 

 

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати источну међу канала, пресеца државни 

пут Iб реда бр. 15/М-3, парцела 2376, пресеца га и долази до тромеђе држаног пута и 

парцела 2275 и 2276, мења правац ка западу и прати јужну међу државног пута, 

обухвата парцеле 2279 и 2345 и долази до четворомеђе државног пута, парцеле 2376 

(КО Радичевић) и 12073 (КО Србобран), пољског пута, парцела 2393 (КО Радичевић) и 

парцеле 10229/5 (КО Србобран). 

 

Од четворомеђе граница наставља у правцу запада, прелази у катастарску општину 

Србобран и дужином од око 490 m прати јужну међу државног пута Iб реда бр. 15/М-3, 

парцела 12073, мења правац ка северу и пресецајући државни пут долази до тромеђе 

државног пута Iб реда бр. 15/М-3, парцела 12073, пољског пута, парцела 12199 и 

парцеле 8263/2. 

 

Од тромеђе граница у правцу севера дужином од 250 m прати западну међу пољског 

пута, парцела 12199, ломи се под правим углом и у правцу запада пресеца парцелу 

8263/2 и пољски пут, парцела 12197, поново мења правац ка северу и прати западну 

међу пољских путева, парцеле 12197 и 12170 до почетне тачке описа прелиминарне 

границе обухвата Плана. 

 

Предметна локација Плана детаљне регулације система за одводњавање се налази у 

катастарским општинама Србобран (општина Србобран) и Радичевић (општина Бечеј). 

 

Укупна површина прелиминарног обухвата Плана износи око 1102,98 hа. 

 

Графички приказ прелиминарне границе обухвата планског подручја је саставни део 

Материјала за рани јавни увид. 

 

 
2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА  
 

Полазна основа за израду Плана детаљне регулације система за одводњавање 

Србобран је усвојена планска документација: 

 Просторни план општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", бр. 5/13) 

 Просторни план општине Бечеј ("Службени лист општине Бечеј", бр. 3/12). 

 

 Просторни план општине Србобран 

Пољопривредно земљиште 
 

Од штетног дејства подземних и поплавних вода, пољопривредно земљиште штитити 

редовним одржавањем постојећег и доградњом дренажног система. 

 

Постојећа каналска мрежа за одводњавање је у доста добром стању, али је у наредном 

планском периду неопходно извршити њену реконструкцију. 

 

У План су уграђена правила заштите, коришћења, уређења и изградње на 

пољопривредном земљишту, односно начин и услови под којим се може вршити 

промена намене пољопривредног земљишта у другу врсту земљишта (најчешће у 
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грађевинско). Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне 

сврхе и промена намене земљишта може да се врши: 

- када то захтева општи интерес (изградња путева, са припадајућим површинама и 

објектима, изградња водопривредних објеката, енергетских објеката, објеката за 

коришћење обновљивих извора енергије, комуналних објеката, ширење насеља и 

сл.), уз плаћање накнаде за промену намене и на основу урбанистичког плана. 

 

Воде и водно земљиште 

 

Изградња нових водопривредних објеката и реконструкција постојећих 

водопривредних објеката, као и и објеката у служби истих на постојећим каналима 

(црпне станице, уставе, трафостанице), вршиће се на основу Плана, услова надлежног 

водопривредног предузећа и других услова. Уколико је потребно дефинисати 

регулацију, обавезна је израда плана детаљне регулације. Изградња нових канала и 

планиране акумулације вршиће се на основу плана детаљне регулације.  

 

У контексту заштите воде, као природног ресурса, предвидети: 

- Забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре и водотоке било какве воде 

осим атмосферских и условно чистих расхладних вода, које по Уредби о 

категоризацији вода одговарају IIб класи;  

- Заштиту од поплава обезбедити одржавањем изграђених и изградњом планираних 

објеката и система; 

- Одржавати систем за одводњавање и наводњавање (чишћење канала од муља и 

растиња) и изводити реконструкцију и изградњу у складу са условима из овог Плана. 

 

Заштита вода 

 

Регулисање водног режима у земљишту ће се вршити изградњом и реконструкцијом 

постојећих хидротехничких мелиоративних система. 

 

Заштита предметног простора од спољних и унутрашњих вода ће се обезбедити 

одржавањем и заштитом постојећих водопривредних објеката и реализацијом услова, 

уз обезбеђење њихове сигурности. 

 

Постојећи систем за одводњавање је неопходно ревитализовати где је запуштен, а и 

проширити где се за то укаже потреба. 

 

Смернице за израду планске документације за подручје плана 
 

-  плановима детаљне регулације за планирану каналску мрежу, планирану црпну 

станицу и тамо где је потребно дефинисати грађевинско земљиште и регулацију, односно 

извршити разграничење површина јавне и остале намене. 
 

  Спровођење на основу 

Врста  
земљишта 

Подручја, зоне, 
комплекси, објекти 

ППППН Урбанис. 
плана 

Простор. 
плана 

Водно 
земљиште 

 
 

Водопривредни објекти (у случају промене 
регулације израда ПДР-а)  

   

Планирана акумулација    

Планирана каналска мрежа    

 

Приоритетна планска решења и пројекти 
 

Водопривредна инфраструктура 

- Реконструкција детаљне каналске мреже; 

- Проширење и реконструкција заливних система у Србобрану, Турији и Надаљу. 
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 Просторни план општине Бечеј  

Воде и водно земљиште 
 

У контексту заштите воде, као природног ресурса, предвидети: 

- забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре и водотоке било какве воде 

осим атмосферских и условно чистих расхладних вода, које по Уредби о 

категоризацији вода одговарају IIб класи;  

- заштиту од поплава обезбедити одржавањем изграђених и изградњом планираних 

објеката и система; 

- одржавати систем за одводњавање и наводњавање (чишћење канала од муља и 

растиња) и изводити реконструкцију и изградњу у складу са условима из Плана. 
 

Уређење и коришћење вода у пољопривреди 
 

Постојећа каналска мрежа за одводњавање је у доста добром стању, али је у наредном 

планском периду неопходно извршити њену реконструкцију. 
 

Да би се побољшала ситуација у овој области неопходно је предузети одговарајуће 

мере и то: 

- Извршити анализу рада постојећих система за наводњавање и одводњавање као и 

анализу свих њихових делова (црпне станице, каналска мрежа, уређаји итд.); 

- Дефинисати приоритете који уз најмања улагања у првој фази могу дати најбоље 

резултате; 

- Извршити измуљивање и чишћење постојећих канала детаљне каналске мреже; 

- На теренима, чија конфигурација то дозвољава, канале за одводњавање користити 

као вишенаменске, омогућујући да се у одређеном периду током вегетације могу 

користити за наводњавање; 

- Извршити анализу квалитета вода прве издани и на високим теренима омогућити 

бушење бунара за потребе наводњавања мањих површина; 

- Експлоатацију свих водопривредних система организовати и планирати на 

савременим, рационалним и научно-стручно верификованим критеријумима. 

 

Заштита вода 

 

Регулисање водног режима у земљишту ће се вршити изградњом и реконструкцијом 

постојећих хидротехничких мелиоративних система. 

 

Заштита предметног простора од спољних и унутрашњих вода ће се обезбедити 

одржавањем и заштитом постојећих водопривредних објеката и реализацијом услова, 

уз обезбеђење њихове сигурности. 

 

Пољопривредно земљиште 

 

Пољопривредно земљиште се користи за пољопривредну производњу и не може се 

користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о 

пољопривредном земљишту, Просторним планом и урбанистичким плановима, као и 

Пољопривредном основом заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта. 
 

Обрадиво пољопривредно земљиште може да се користи у непољопривредне сврхе у 

случају када то захтева општи интерес (изградња путева, са припадајућим површинама 

и објектима, изградња водопривредних објеката, енергетских објеката, објеката за 

коришћење обновљивих извора енергије, комуналних објеката, ширење насеља и сл.), 

уз плаћање накнаде за промену намене и на основу урбанистичког плана. 
 

Смернице за израду планске документације за подручје просторног плана 

 

Просторни план ће се разрађивати израдом одговарајућих урбанистичких планова, 

пројеката парцелације/препарцелације, урбанистичких пројеката и локацијских дозвола.  
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Израда плана детаљне регулације ван грађевинског подручја насеља обавезна је за 

инфраструктурне и комуналне објекте у атару (изворишта, ППОВ, постројење за 

прераду воде и сл.). 

 

Изградња нових канала вршиће се на основу плана детаљне регулације. 

 

 

3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

Географски положај 

 

Општина Бечеј налази се у самом географском центру Војводине. Климатски, 

територија општине налази се у средњем делу северног умереног појаса – умерено 

континентални климатски тип. Поред површинских вода, територија општине богата је 

и артерском и субартерском водом. Земљиште на територији Општине Бечеј спада у ред 

најквалитетнијих. Чак 86% територије општине чини обрадиво земљиште, а 83% чини 

тип земљишта чернозем и ливадска црница (најплоднији земљишни типови). Природни 

потенцијали (клима, квалитет земљишта, водотокови) погодују развоју пољопривреде, 

те је на простору општине веома развијена интензивна земљорадња.  

 

Општина Србобран се налази у Војводини и заузима средишњи део Бачке.  

 

Географски положај Србобрана је веома повољан. Општина Србобран је подједнако 

удаљена од три државне границе са Румунијом, Мађарском и Хрватском. Смештена је 

између три значајна привредна центра Бачке: Врбаса, Бечеја и Новог Сада. Спојена је 

саобраћајницама, магистралним и регионалним путевима који омогућавају добру 

комуникацију са наведеним центрима и шире. 

 

Природне услове у општини Србобран чине плодно земљиште више лесне заравни и 

ниже лесне терасе, умерена континентална клима и обиље вода. Највеће природно 

богатство општине Србобран је изузетно квалитетно пољопривредно земљиште. То 

земљиште по педолошком саставу чине черноземи и ливадске црнице на лесној подлози. 

 

Водопривредна инфраструктура  

 

Током последњих деценија на предметном подручју јавља се проблем код одвођења 

сувишних вода, што за последицу има задржавање вишкова воде на знатном делу 

угроженог подручја. Проблем задржавања воде, водолежи, се јавља на површини од око 

1800 hа. У питању су више локалних микродепресија величине неколико десетина hа. И 

поред функционисања система за одвођење вишка вода, ради оваквог стања и 

угрожености обављања пољопривредних радова неопходно је урадити предлог решења 

како би се превлажене пољопривредне површине довеле у стање обрадивости. Системи за 

одводњавање реализују се тако да се уклапају у решења интегралног уређења простора, 

при чему се води рачуна о потреби касније доградње и система за наводњавање. 
 

Разматрану површину пресецају водотоци Бељанска бара и Криваја. Западни слив 

(западни део посматраног подручја) се одводи путем канала Т-5, дужине око 2800 m, 

који се даље улива у водоток Криваја. Источни слив (источни део посматраног 

подручја) се одводи путем канала Р-1, дужине око 2200 m, који се улива у водоток 

Бељанска Бара и даље до реципијента канала ДТД потез Турија-Србобран. Отворени 

канали Т-5 и Р-1 су лоцирани по микродепресијама, односно по најнижим котама 

терена. Канали су трапезног попречног пресека, а косине су стабилне. На делу 

површине постоји систем за одвођење сувишних вода подземном цевном дренажом. 

Разграната цевна дренажа је пречника од 50-150 mm и улива се у сабирни дренажни 

колектор. Главни излив дренажног колектора је цев 250 mm у канала Т-6 на km 2+065.  
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Саобраћајна инфраструктура 

 

У оквиру предметног oбухвата и у контактној зони утицаја у постојећем стању налазе се 

следећи објекти саобраћајне инфраструктуре: 

- државни пут Iб реда бр. 15 (бр. 3)1, деоница 01511, Србобран (Фекетић) – 

Бечеј (Ада), 

- постојећa мрежа атарских путева. 

 

Осим предметних саобраћајних капацитета у обухвату плана налазе се постојећа каналска 

мрежа са системом цевних дренажа. 

 

Стање саобраћајне инфраструктуре је релативно задовољавајуће, посебно у зони 

државног пута, док је стање атарске путне мреже на пољопривредном земљишту углавном 

под утицајем сезонских временских прилика.  

 

 

3.1. ПОСЕБНО ВАЖНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ 
 

На предметном простору нема заштићених природних добара. 

 

 

3.2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 

Према условима добијеним у току израде ППО-е Бечеј од стране надлежног Завода за 

заштиту споменика културе у Новом Саду на простору који је у границама обухвата 

Материјала за рани јавни увид, а на делу Општине Бечеј, евидентирано је постојање 

зоне археолошке заштите. 

 

На простору обухвата Плана у делу Општине Србобран нема евидентираних 

заштићених, нити предложених за заштиту културних добара. 

 

 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Одрживо планирање је вештина, знање и способност да се задовоље потребе како 

појединца тако и целокупне заједнице. Одрживо одводњавање је подстицај руралном 

развоју. 

 

Одводњавање потенцијално плодних, слабо дренираних земљишта, услов је за 

побољшање структуре искоришћавања површина у сврхе проширења и повећања 

пољопривредне производње. Изградња хоризонталне цевне дренаже, на површинама 

под системима са каналском мрежом, представља виши ниво обезбеђености од утицаја 

штетног дејства сувишних вода, нарочито на равним површинама, које се карактеришу 

минималним отицајима површинских вода. У таквим случајевима, упоредо са радовима 

на изградњи цевне дренаже, поставља се питање доградње, реконструкције и 

усклађивања каналске мреже са новонасталим захтевима о одвођењу сувишних вода са 

парцеле и испуњењу критеријума о спречавању секундарних појава, као што је 

салинизација земљишта. 
 

Под појмом одржавања система за одводњавање подразумева се комплексна и редовна 

примена одређених мера, које омогућавају непрекидно ефикасан рад свих објеката у 

одвођењу сувишне воде за одређене сливне површине, ради испуњења прописаних 

критеријума на успостављању оптималног водног режима земљишта. 

 

 

                                           
1 Донета је Уредба о категоризацији државних путева некадашњи М-3 је ДП Iб реда бр. 15 
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Планиране активности на одржавању већ изграђених мелиорационих система на 

подручју (чишћење од замуљења и растиња и евентуалне реконструкције постојећих 

канала), омогућиће двонаменско коришћење постојећих система, односно и за потребе 

наводњавања. 

 

Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи планираних 

инфраструктурних садржаја и објеката су стварање просторних услова за: 

 дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом о експропријацији,  

 дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне намене,  

 дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру, 

 дефинисање могућности парцелације и препарцелације, 

 дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 

 

 

5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ 

ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА 
ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 

 

Постојећа траса канала и цевне дренаже 

 

На постојећем каналу Т-5, трапезног профила, предвиђене су следеће мере: 

 задржавање постојећег протицајног профила на најнизводнијој деоници јужно од 

пута Србобран-Бечеј, низводно од постојеће каскаде на km 1+135. Проширење дна 

канала са 1,5 m на 2,0 m; 

 од km 1+135 до km 2+065 проширење и продубљење канала које је условљено 

изливом постојећег дренажног колектора. Продубљење канала је 30 cm на почетку 

канала, док је на крају деонице 0 cm. Постојећа ширина дна канала се са 1,5 m 

проширује на 2,0 m; 

 од km 2+065 до km 2+800 постојећи канал се задржава.  

 

На постојећем каналу Р-1, дужине 2200 m, трапезног профила, предвиђене су следеће мере: 

 од km 0+000 до km 2+200 постојеће дно канала се са 0,8 m проширује на 2,0 m. 

 

Планирана траса канала и цевне дренаже 

 

Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких мелиорација је 

ревитализација постојећих мелиорационих система и изградња нових система на 

земљиштима највиших бонитетних класа. Будући системи се планирају као интегрални 

мелиорациони системи (одводњавање, наводњавање, заштита од спољних вода), са 

свим мерама хидротехничких и агротехничких мелиорација. 

 

Постојећи канал за одводњавање Р-1 се продужава за 3525 m, тако да ће му укупна 

дужина бити 5725 m. Канал се планира са следећим протицајним профилима: 

 деоница од km 2+220 до km 4+000 је трапезног попречног профила, ширине дна 

канала 2,0 m и са нагибима канала 1:1,5. Планирана је укупна ширина 

експропријационог појаса од 25 m; 

 деоница од km 4+000 до km 5+725 је трапезног попречног профила, ширине дна 

канала 1,5 m и са нагибима канала 1:1,5. Планирана је укупна ширина 

експропријационог појаса од 25 m.  

 

Поред продужења канала Р-1 планира се и изградња још једног отвореног канала Р-1-1 

дужине 2425 m који ће се уливати у канал Р-1 на km 2+220. Канал Р-1-1 се планира са 

следећим протицајним профилом: 

 деоница од km 0+000 до km 1+025 је трапезног попречног профила, ширине дна 

канала 2,0 m и са нагибима канала 1:1,5. Планирана је укупна ширина 

експропријационог појаса од око 25 m; 

 деоница од km 1+025 до km 2+425 је трапезног попречног профила, ширине дна 

канала 1,5 m и са нагибима канала 1:1,5. Планирана је укупна ширина 

експропријационог појаса од 25 m.  
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Предвиђене су две локације за израду цевних дренажа. Једна је уз канал Р-1 на 

деоници од km 3+100 до km 3+850, укупне површине око 50 ha. Максимална дужина 

дренажне цеви је око 300 m. Друга локација је површине око 40 ha која се улива у 

дренажни колектор дужине око 950 m, а који се улива у канал Р-1 око km 0+850. 

Максимална дужина дренажних цеви је око 300 m. 

 

ДП Iб реда бр. 15 (М-3) 

 

ДП бр. 15 се задржава у оквиру постојећег коридора, уз редовно одржавање и примену 

реконструктивних мера за задржавање постигнутог нивоа саобраћајне услуге.  

 

Пољопривредно земљиште 

 

Пољопривредно земљиште у обухвату Материјала чине површине које се могу 

користити за пољопривредну производњу, а на основу услова из Просторних планова 

општина Србобран и Бечеј.  

 

 

5.1. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

Намена површина 
Површина 

% 
ha а m2 

1. Грађевинско замљиште у грађевинском 
подручју изван насељеног места: 

30 34 81 2,8 

- Постојећа траса канала која се реконструише 9 64 85 0,9 

- Планирана траса канала 14 01 60 1,3 

- ДП Iб реда бр. 15 (М-3) 6 68 36 0,6 

2. Остале површине 1072 63 61 97,2 

- Пољопривредно земљиште 1072 63 61 97,2 

Укупна површина у обухвату Плана 1102 98 42 100 

 

У оквиру границе обухвата Материјала за рани јавни увид планирано грађевинско 

земљиште износи око 30,3 ha. 

 

 

5.2. ЗАШИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  
 

Према условима добијеним у току израде планова вишег реда на простору у 

предложеном обухвату Материјала за рани јавни увид, који припада општини 

Србобран, нема евидентираних нити предложених културних добара за заштиту, док је 

на простору у предложеном обухвату, који припада општини Бечеј, евидентирано 

постојање зоне археолошке заштите. 

 

Мере заштите укључују археолошку контролу приликом земљаних радова и ван 

локација на којима су евидентирани археолошки локалитети, што подразумева 

благовремено обавештење надлежног завода за заштиту о планираним радовима. 

 

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете од изузетног значаја, инвеститор је у обавези да обустави 

радове, као и да обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе, ради 

истраживања локације. 

 

 

5.3. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

На простору који је у обухвату Материјала за рани јавни увид нема заштићених 

природних добара. 
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5.4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Подручје обухваћено Материјалом за рани јавни увид представља претежно 

пољопривредно земљиште.  

 

Сагледавањем стања животне средине на подручју Плана и увидом у постојећу 

документацију, утврђено је да на подручју плана нема доступних података о квалитету 

параметара животне средине. 

 

Изградња планираног канала имаће позитиван утицај на развој пољопривредних активности 

на подручју обухвата, а самим тим ће позитивно утицати на стање животне средине. 

 

 
5.5 ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Простор у обухвату Материјала за рани јавни увид је постојеће пољопривредно 

земљиште. Плановима вишег реда земљиште у обухвату Материјала намењено је за 

пољопривредно земљиште и делом грађевинско земљиште ван грађевинског подручја 

насељеног места (изградња инфраструктурних објеката и коридора у атару). 

 

У обухвату предметног простора планирано је грађевинско замљиште у грађевинском 

подручју изван насељеног места: 

- Постојећа траса канала,  

- Планирана траса канала, 

- ДП Iб реда бр. 15 (М-3). 

 

Остале површине у обухвату Материјала: 

- Пољопривредно земљиште. 

 

Планирано грађевинско земљиште у исто време је и земљиште планирано за јавне 

објекте и намене.  

 

 

5.6. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Материјалом за рани јавни увид Плана детаљне регулације система за одводњавање 

Србобран планиране површине јавне намене су: 

- Постојећа траса канала,  

- Планирана траса канала, 

- ДП Iб реда бр. 15 (М-3). 

 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана детаљне регулације система за 

одводњавање Србобран: 

- привођење земљишта планираној намени 

- реализација планираних садржаја 

- изградња планираних садржаја у складу са основним принципима одрживог 

развоја, што подразумева заштиту и одрживо коришћење природних ресурса и 

животне средине уз поштовање постојећих капацитета животне средине на 

посматраном подручју  

- координирање и усклађивање интереса приватног и јавног сектора 

- олакшавање и убрзавање процеса реализације планираних садржаја, а самим тим и 

просперитет како појединца тако и општине. 
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Вода повезује геосферу, атмосферу и биосферу па самим тим као закључак се намеће 

да егзистенција човечанства зависи од воде. Последњих година се на националним 

нивоима тема воде разматра као национални и интернационални интерес. Очигледно је 

да је вода драгоцени ресурс чија је оскудица у порасту, али је чињеница да и 

превелика количина воде може да изазове непроцењиву штету. 

 

Због претпостављених или текућих глобалних климатских непогода мелиорација добија 

све већи значај доприносећи остваривању високих и стабилних приноса гајених 

биљака као основе за снабдевање човечанства, али и домаћих животиња 

одговарајућим количинама биљних производа. 

 

Сваке године долази до великих штета у пољопривредној производњи услед 

присутности сувишне воде или услед недостатка воде у вегетацијском раздобљу. Штете 

у пољопривредној производњи од сувишних вода су огромне. Не само да стварају лоше 

услове за производњу биља и смањују приносе, већ отежавају и извођење 

агротехничких захвата које треба у одређеним роковима извршити. Квалитетни системи 

одводњавања дају могућност повећања пољопривредне производње у побољшању 

водног режима на постојећим пољопривредним, обрадивим површинама. Интензивно и 

детаљно одводњавање треба да осигура да се у року од 24 сата, након максималног 

влажења, одстрани сувишна вода и успоставе нормални водно-ваздушни односи у тлу. 

 

Израда и спровођење урбанистичког плана, чијој изради се приступа, чин је 

одговорног и доброг планирања како државе-покрајине-локалне заједнице, тако и 

управљача - ЈВП "Воде Војводине", тј. трасирање остваривог развоја. Утврдиће се 

стратегија привођења земљишта планираној намени, подстицање и вођење одрживог и 

стабилног економског развоја и безусловног поштовања околине и њене заштите.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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7. не закључи уговор у складу са чланом 13. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се  одговорно лице у правном лицу  новчаном казном од 
2.500,00 динара  до 75.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се  предузетник новчаном казном од 5.000,00 динара до  
250.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500,00 динара до 
75.000,00 динара.                                                                    

VII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 41. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе чланови 89. до 101, од 109. до 111. и  од 113. до 121. 

Одлуке о обављању комуналних делатности на подручју Општине Србобран ("Службени лист Општине 

Србобран", број: 8/97,4/99, 4/2004, 8/2005, 10/2005, 1/2006 и 2/2013). 

 

Члан 42. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Србобран".  

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 352-242/2015-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 08.09.2015. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

113. 
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије», 

број: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 54/2013-УС, 
98/2013-УС и 132/2014 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину средину („Службени гласник Републике Србије“, број: 135/2004 и 88/2010), члана 40. став 1. тачка 
6. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014 ) и члана 

83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – 
пречишћен текст), Скупштина општине Србобран, по прибављеном мишљењу Комиасије за планове општине 

Србобран број: 06-36/15-IV-01 од 28.04.2015. Године, у истоветном тексту као и  Скупштина општине Бечеј 

на 28. седници, одржаној дана 08.09.2015. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ СРБОБРАН 

 
Члан 1. 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације система за одводњавање Србобран (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
 Овом одлуком утврђује се оквирна, односно прелиминарна граница обухвата Плана, а коначна граница 

обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом плана. 
 Почетна тачка описа прелиминарне границе обухавта Плана детаљне регулације система за одводњавање 

Србобран се налази у катастарској општини Србобран на тромеђи пољских путева, парцеле 12141 и 12166 и 
парцеле 7274/6. 

 Од тромеђе граница у правцу запада прати северну међу пољског пута, парцела 12166, пресеца пољски 

пут, парцела 12167 до границе катастарских општина Србобран и Радичевић (општина Бечеј), мења правац ка 

североистоку и прати границу катастарских општина Србобран и Радичевић (општина Бечеј) до тромеђе 

пољског пута, парцела 12167 (КО Србобран), пољског пута, парцела 2356 (КО Радичевић) и парцеле 1607 (КО 
Радичевић). 

 Од тромеђе граница у правцу југоистока прелази у катастарску општину Радичевић (општина Бечеј) и 
прати јужну међу пољског пута, парцела 2356 до тромеђе пољског пута и парцела 1623/1 и 1623/2. 

 Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и прати западну међу парцеле 1623/1 до тромеђе 

пољских путева, парцеле 2358 и 2359 и парцеле 1629, мења правац ка југозападу, пресеца пољски пут, 

парцела 2358 и источном међом пољског пута, парцела 2360 долази до тромеђе пољског пута, парцела 2360, 
канала, парцела 2346 и парцеле 1685. 

 Од тромеђе граница у правцу југозапада прати источну међу канала, пресеца државни пут Iб реда 
бр.15/М-3, парцела 2376, пресеца га и долази до тромеђе држаног пута и парцела 2275 и 2276, мења правац 

ка западу и пратећи јужну међу државног пута долази до четворомеђе државног пута, парцеле 2376 (КО 

Радичевић) и 12073 (КО Србобран), пољског пута, парцела 2393 (КО Радичевић) и парцеле 10229/5 (КО 

Србобран). 
 Од четворомеђе граница наставља у правцу запада, прелази у катастарску општину Србобран и прати 

јужну међу државног пута Iб реда бр.15/М-3, парцела 12073 до тромеђе државног пута, пољског пута, 

парцела 12200 и парцеле 10225, скреће ка северу, пресеца државни пут и прати западну међу пољских 
путева, парцеле 12197 и 12170 до почетне тачке описа прелиминарног обухавта Плана. 

 Предметна локација Плана детаљне регулације сиситема за одводњавање се налази у катастарским 

општинама Србобран (општина Србобран) и Радичевић (општина Бечеј). 
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 Укупна површина подручја обухваћеног оквирном, односно прелиминарном границом обухвата Плана 

износи око 1127,69 hа, од чега површина подручја на територији Општине Србобран износи 652,50 hа, а 
површина подручја на територији Општине Бечеј износи 475,19 hа.   

 Графички приказ прелиминарне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 Основ за израду Плана представља документација вишег реда, Просторни план Општине Србобран и 

Просторни план Општине Бечеј, којима је дата концепција уређења и организације простора према 
планираним наменама и функцијама. 

 Плановима вишег реда простор у обухвату Плана је наменски опредељен за пољопривредно земљиште на 

коме је неопходно извршити реконструкцију система за одводњавање. 

 Изградња хоризонталне цевне дренаже на површинама под системима са каналском мрежом, представља 
виши ниво обезбеђености од утицаја штетног дејства сувишних вода, нарочито на равним површинама, које се 

карактеришу минималним отицајима површинских вода. У таквим случајевима, упоредо са радовима на 

изградњи цевне дренаже, неопходна је доградња, реконструкција и усклађивање каналске мреже са 
новонасталим захтевима о одвођењу сувишних вода са парцеле. 

 Под појмом одржавања система за одводњавање подразумева се комплексна и редовна примена 

одређених мера, које омогућавају непрекидно ефикасан рад свих објеката у одвођењу сувишне воде за 

одређене сливне површине, ради испуњења прописаних критеријума на успостављању оптималног водног 
режима земљишта. 

 За дефинисање регулације водопривредних објеката и изградњу нових канала, обавезна је израда плана 
детаљне регулације.  

 За израду Плана потребне су подлоге: катастарско – топографски план у размери 1:2500.  

 

Члан 4. 
 На простору обухвата Плана се планира отворена каналска мрежа оријентационе дужине 6 km, као и 

цевна дренажа на површини од око 100 ha. 
 Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана су: 

• заштита и унапређење коришћења пољопривредног земљишта у циљу одрживог пољопривредног развоја, 

• заштита пољопривредног земљишта од штетног дејства подземних и поплавних вода, редовним 

одржавањем постојећег и доградњом дренажног система, 

• извршити измуљивање и чишћење постојећих канала детаљне каналске мреже; 
• експлоатацију свих водопривредних система организовати и планирати на савременим, рационалним и 

научно-стручно верификованим критеријумима. 
 

Члан 5. 
 Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких мелиорација је ревитализација постојећих 

мелиорационих система. Будући системи се планирају као интегрални мелиорациони системи (одводњавање, 
заштита од спољних вода), са свим мерама хидротехничких и агротехничких мелиорација. 

 Регулисање водног режима у земљишту, уз изградњу и реконструкцију постојећих система за 
одводњавање омогућиће интензивну пољопривредну производњу.  

 Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су: 
• спровођење одредби Просторних планова општина Бечеј и Србобран који су дефинисали намену простора, 

• утврђивање планских решења коришћења, уређења и заштите система за одводњавање Србобран; 
• усклађивање планираних решења са ситуацијом на терену, 

• дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом и прописима, 

• дефинисање нових и постојећих атарских путева унутар посматраног подручја око инфраструктурног 
коридора, 

• дефинисање правила уређења и правила грађења, 
• дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 

 
Члан 6. 

 Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја: 
• задовољење технолошких захтева и поставки и то: хидраулички елементи канала (ширина дна, нагиб 

косине, геомеханички услови ископа, меродавни проток), приступ свакој од парцела (постојећих и 
новоформираних), радно инспекциони пролаз, одржавање канала, 

• обезбеђење задовољавајућег нивоа комуналне опремљености и стандарда, 

• елиминисање негативних утицаја на природне ресурсе и животну средину. 

• Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана чине:  
• пољопривредно земљиште 

• траса мелиорационог канала, 
• државни пут I реда бр. 3, 

• радна зона 

• атарски путеви. 
Члан 7. 

 Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 4 (четири) месеца, од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
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Члан 8. 
 Средства за израду Плана обезбеђује Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад. 

Оквирна процена финансијских средства потребних за израду Плана износе 1.200.000,00 динара. 
 

Члан 9. 
 Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 

урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III, на основу Уговора о јавној набавци услуге израде 
Плана детаљне регулације система за одводњавање Србобран, који су закључили ЈВП „Воде Војводине“ Нови 

Сад и ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад. 

 

Члан 10. 
 После доношења ове Одлуке, Комисија за планове Општине Србобран са носиоцем израде плана Општине 

Србобран и Комисија за планове Општине Бечеј са носиоцем израде плана Општине  Бечеј, ће организовати 

упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне 
целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида. 
 Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у 

електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца 

плана и траје 15 дана од дана објављивања. 

 Рaни jaвни увид и jaвни увид oбaвљa Кoмисиja зa плaнoвe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe зa плaнскa 

дoкумeнтa из нaдлeжнoсти jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. 

Члан 11. 

 Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и излаже се на 
јавни увид. 

 Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30 дана од дана 

оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, о начину на који 

заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од 
значаја за јавни увид. 

Члан 12. 
 Саставни део ове Одлуке представљају: Одлука о  неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације система за одводњавање Србобран на животну средину, коју је  донело Одељење за 
урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинскe управе Србобран, под  

бројем: 350-1/15-IV-01, од дана 20.04.2015 године и  Решење да се за План детаљне регулације  система за 
одводњавање Србобран  не израђује стратешка процена утицаја  на животну средину, које је  донело 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине Општинскe управе 

Бечеј,  број: IV 02 350-21 /2015 од 09.06.2015. године. 
 

Члан 13. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 325-31/2015-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 08.09.2015. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
114. 

На основу члана 50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 
119/2012), члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 

1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 

11/2015 – пречишћен текст), Скупштина општине Србобран на 28. седници одржаној 08.09.2015. године, 

донела је 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Друге измене Програма пословања  
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ за 2015. годину 

 

I 

   ДАЈЕ СЕ сагласност на Друге измене Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу 

Општине Србобран“ за 2015. годину број: 571-2/2015 које је усвојио Надзорни одбор ЈП „Дирекција за 
урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран на седници од 22.07.2015. године. 

 
II 

      Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 023-21/2015-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 08.09.2015. године  Радивој Парошки, с.р. 
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119. 

 На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 
7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, 

број: 11/2015 – пречишћен текст), Скупштина општине Србобран на 28. седници одржаној 08.09.2015. године, 
донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

I 
 МЕЊА СЕ Решење о именовању председника и чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и 

заштиту животне средине („Службени лист општине Србобран“, број: 5/2012 и 6/2012). 

 ВУКЧЕВИЋ АДРИЈАНА РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и 
заштиту животне средине. 

 За члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине ИМЕНУЈЕ СЕ 

ФИЛИПОВИЋ НИКОЛА. 

II 
 Измењена тачка I Решења о именовању председника и чланова Савета за урбанизам, комуналне 

делатности и заштиту животне средине гласи: 
 „За председника и чланове Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, на 

време од четири године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то: 

 

1. Ђорђин Светлана председник 

2. Сиришки Драган члан 

3. Филиповић Никола члан 

4. Тојзан Тибор члан 

5. Рибичић Боривоје члан 

 

III 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-56/2015-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 08.09.2015. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
120. 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број: 

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), члана 9. став 3. и став 4. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број: 135/2004 и 88/2010), члана 11. Одлуке о 

општинској управи („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008, 13/2013 и 14/2013), и члана 192. 
Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број: 33/97 и 31/2001), Општинска управа 

Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, у предмету 
израде Плана детаљне регулације система за одводњавање Србобран, донело је 

 
ОДЛУКУ 

 
За ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ СРБОБРАН (у даљем тексту План), НИЈЕ 

ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (у даљем тексту Стратешка 

процена). 
О б р а з л о ж е њ е 

У поступку израде Плана је покренут поступак за доношење одлуке о потреби израде стратешке 
процене утицаја Плана на животну средину. У складу са чланом 11. став 1. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број: 135/2004 и 88/2010) је затражено 
Мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана, при коме је 

омогућено и учешће заинтересованих органа и организација. 
По истеку рока наведеног у члану 11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја, Одељење за 

урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине доставило је Мишљење којим изражава 
да, с обзиром на карактеристике будуће намене обухвата Плана не постоји могућност директног значајнијег 

негативног утицаја на животну средину, као ни евентуалног кумулирања са ефектима других садржаја у 
околини обухвата Плана. 

Није било других Мишљења осталих заинтересованих органа и организација, па се у складу са чланом 
11. став 4. Закона сматра да нема примедаба на Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја за 

предметни план.  
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Намена земљишта у обухвату Плана је одређена за систем за одводњавање, те као таква не спада чак 

ни у групу пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, сходно Уредби 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: 114/2008). 
У односу на напред изнето, сходно Критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних 

утицаја (Прилог I Закона), следи да предметни План нема већег значаја за заштиту животне средине и 
одрживи развој и могућег негативног утицаја на ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски свет, 

станишта и биодиверзитет, заштићена природна добра, становништво и здравље људи, кулутно-историјску 
баштину, инфраструктурне, индустријске и друге објекте и друге створене вредности, из разлога будуће 

намене површине обухвата Плана, и сличних карактеристика неведеног Плана. 

Ценећи речено, реализација овог Плана неће имати значајнијих негативних утицаја на животну 

средину, те је на основу члана 9. став 3. Закона одлучено као у диспозитиву. 
 

Предмет обрадила: 

Јована Молдованов – Ђенић, дипл.инж – маст. грађ. 
 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН  НАЧЕЛНИК 

Број: 350-1/2015-IV-01  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН 
Дана: 20.04.2015. године  Зоран Чаленић, с.р. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 














