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 На основу члана 183. и 184. Устава Републике Србије 

(''Службени гласник РС'', број 98/06), члана  63. став 1. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10,   
101/10 и 101/11) и члана  34. алинеја 7.  Статута Аутономне 
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 17/09),  

 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

дана 27.фебруара  2012. године, д о н е л а  је   
 

 
 

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ  
О  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1.  
 

 У Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину (''Службени лист АПВ'', број  
23/11) у члану 1. у ставу 1. речи: ''утврђује се висина буџетског 
дефицита и укупног фискалног дефицита и извори за његово 
финансирање'' замењују  се речима:''утврђује се висина буџетског 
суфицита и укупног фискалног суфицита и његово коришћење'' 

 
 

Члан 2. 
 

 Члан 2. мења се и гласи:  
 

''Члан 2. 
 

 ''Буџет Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, 
односно свеобухватни план прихода и примања и план расхода и 
издатака организован је у два одвојена рачуна и то: а) рачун прихода 
и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и  
расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и б) рачун 
финансирања који обухвата  примања од продаје финансијске 
имовине и задуживања и  издатке за набавку финансијске имовине и 
за отплату кредита и зајмова.   
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А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
 

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ 
ИЗНОС 

 у динарима  

I Приходи         67.428.425.160,10 

II 
Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

93.445.000,00 

III 
Укупни приходи и примања  oд 
продаје нефинансијске имовине 
(I+II) 

67.521.870.160,10 

IV Расходи 54.194.506.832,68 

V Издаци за нефинансијску имовину 10.498.729.465,94 

VI 
Укупни расходи и издаци за 
нефинансијску имовину  (IV+V)  

64.693.236.298,62 

VII Буџетски суфицит (III-VI) 

 

разлика између укупног износа 
прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине и укупног 
износа расхода и издатака за 
нефинансијску имовину 

2.828.633.861,48 

VIII 
Издаци за набавку финансијске 
имовине (у циљу спровођења јавних 
политика) 

100.098.000,00 

IX 
Укупан фискални суфицит  
 (VII-VIII)   

 

буџетски суфицит коригован за 
трансакције у имовини и обавезама 
које су извршене у циљу спровођења 
јавних политика и за субвенције дате у 
форми кредита или набавке 
финансијске имовине  

2.728.535.861,48 

 
Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ 
ИЗНОС 

 у динарима 

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине  

-примања од емитовања домаћих хартија од вредности  4.003.547.000,00 
динара 

-приходи од продаје капитала субјеката приватизације са територије 
Аутономне Покрајине Војводине 500.000.000,00 динара и   

I 

-примања од продаје домаће  финансијске имовине  50.000,00 динара                 

4.503.597.000,00 

Издаци за  отплату главнице и набавку финансијске имовине  

-отплата главнице 400.000.000,00 динара  II  

-набавка финансијске имовине 8.503.547.000,00 динара 

8.903.547.000,00 

III Резултат рачуна финансирања  (I-II)  -4.399.950.000,00 

IV  Неутрошена средства из ранијих година 1.671.414.138,52 

V  Укупан фискални суфицит  2.728.535.861,48 

VI Остатак нераспоређених средстава (III+IV+V) 0,00  
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Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни расходи

и издаци планирају са према изворима финансирања и економској класификацији у следећим износима и то:

"Члан 3.

ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

И
з
в
о
р

ф
и
н
а
н
с
и
р
а
њ
а

Назив Укупно

Приходи, примања и

пренета неутрошена

средства из ранијих година

Приходи и

примања из

додатних

средстава

Е
к
о
н
о
м
с
к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

А
л
и
н
е
а

3 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ

РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И

ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА

1.513.457.364,07 157.956.774,45 1.671.414.138,52

13 00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

192.000.000,00 192.000.000,00

116.810.703,14 116.810.703,14

1.045.000.000,00 1.045.000.000,00

41.146.071,31 41.146.071,31

13 02 276.457.364,07 276.457.364,07

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13 06

14 00

15 00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

Неутрошена средства донација из ранијих година

31 КАПИТАЛ 1.321.457.364,07 144.356.874,45 1.465.814.238,52
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -

наменски приходи

276.457.364,07 276.457.364,07

15 00

14 00

13 06

Неутрошена средства донација из ранијих година

Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

1.045.000.000,00

115.310.703,14

29.046.171,31

115.310.703,14

1.045.000.000,00

29.046.171,31

311 КАПИТАЛ 1.321.457.364,07 144.356.874,45 1.465.814.238,52

13  02 276.457.364,07 276.457.364,07Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

13  06 29.046.171,31 29.046.171,31Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

14  00 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

15  00 115.310.703,14 115.310.703,14Неутрошена средства донација из ранијих година

32 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 192.000.000,00 13.599.900,00 205.599.900,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 192.000.000,00 192.000.000,00

15 00

13 06

Неутрошена средства донација из ранијих година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

1.500.000,00

12.099.900,00

1.500.000,00

12.099.900,00

321 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 192.000.000,00 13.599.900,00 205.599.900,00

13  00 192.000.000,00 192.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13  06 12.099.900,00 12.099.900,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

15  00 1.500.000,00 1.500.000,00Неутрошена средства донација из ранијих година
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И
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и
н
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н
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а

Назив Укупно

Приходи, примања и

пренета неутрошена

средства из ранијих година

Приходи и

примања из

додатних

средстава

Е
к
о
н
о
м
с
к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

А
л
и
н
е
а

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 66.659.353.913,10 769.071.247,00 67.428.425.160,10
01 00

Приходи из буџета - наменски приходи

14.605.564.503,05 14.605.564.503,05

63.070.600,00 63.070.600,00

26.591.704.000,00 26.591.704.000,00

104.032.154,05 104.032.154,05

9.800.000.000,00 9.800.000.000,00

9.967.343.256,00 9.967.343.256,00

360.349.000,00 360.349.000,00

26.417.375,00 26.417.375,00

19.653.000,00 19.653.000,00

278.696.452,00 278.696.452,00

20.884.820,00 20.884.820,00

01 02 5.590.710.000,00 5.590.710.000,00

Приходи из буџета

03 00

04 00

05 00

06 00

07 00

07 08

07 09

07 10

07 13

08 00

Социјални доприноси

Сопствени приходи буџетских корисника

Донације од иностраних земаља

Донације од међународних организација

Трансфери од других нивоа власти

Трансфери од других нивоа власти - наменски и

ненаменски трансфери из републичког буџета

јединицама локалне самоуправе

Трансфери од других нивоа власти - наменски
капитални трансфери из републичког  буџета
Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

Трансфери од других нивоа власти- трансферна
средства из републичког буџета за расходе за

запослене у образовању

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

71 ПОРЕЗИ 9.616.000.000,00 9.616.000.000,00
01 00 Приходи из буџета 9.600.000.000,00 9.600.000.000,00

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 16.000.000,00 16.000.000,00

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ

ДОБИТКЕ

9.600.000.000,00 9.600.000.000,00

01  00 9.600.000.000,00 9.600.000.000,00Приходи из буџета

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 16.000.000,00 16.000.000,00

01  02 16.000.000,00 16.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

73 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 46.562.043.913,10 406.419.375,00 46.968.463.288,10
01 00 Приходи из буџета 98.964.503,05 98.964.503,05

07 13

07 10

07 09

07 08

07 00

06 00

05 00

Трансфери од других нивоа власти- трансферна
средства из републичког буџета за расходе за

запослене у образовању

Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

Трансфери од других нивоа власти - наменски
капитални трансфери из републичког  буџета

Трансфери од других нивоа власти - наменски и

ненаменски трансфери из републичког буџета

јединицама локалне самоуправе

Трансфери од других нивоа власти

Донације од међународних организација

Донације од иностраних земаља

26.591.704.000,00

104.032.154,05

9.800.000.000,00

9.967.343.256,00

360.349.000,00

26.417.375,00

19.653.000,00

26.591.704.000,00

104.032.154,05

9.800.000.000,00

9.967.343.256,00

360.349.000,00

26.417.375,00

19.653.000,00

731 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 19.653.000,00 19.653.000,00

05  00 19.653.000,00 19.653.000,00Донације од иностраних земаља
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Назив Укупно

Приходи, примања и

пренета неутрошена

средства из ранијих година

Приходи и

примања из

додатних

средстава

Е
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н
о
м
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к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

А
л
и
н
е
а

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ

ОРГАНИЗАЦИЈА

88.964.503,05 26.417.375,00 115.381.878,05

06  00 26.417.375,00 26.417.375,00Донације од међународних организација

Пројекат "Израда детаљне студије изводљивости

железничке пруге Сегедин-Реска-Хоргош-
Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја"

1 17.456.162,70 17.456.162,70

01  00 17.456.162,70 17.456.162,70Приходи из буџета

Пројекат "Ка свеобухватном систему за сузбијање

насиља над женама у Војводини"
2 8.106.135,00 8.106.135,00

01  00 8.106.135,00 8.106.135,00Приходи из буџета

Пројекат "Подршка животној средини без

алергена"
3 6.803.170,00 6.803.170,00

01  00 6.803.170,00 6.803.170,00Приходи из буџета

Пројекат "Пренос планирања регионалне

стратегије и међурегионалних стратегија о

иновацији"

4 3.702.619,00 3.702.619,00

01  00 3.702.619,00 3.702.619,00Приходи из буџета

Пројекат рехабилитације прекограничног путног

правца Бачалмаш-Бајмок
5 26.328.076,35 26.328.076,35

01  00 26.328.076,35 26.328.076,35Приходи из буџета

Пројекат рехабилитације прекограничног путног

правца Тисасигет-Ђала

6 26.568.340,00 26.568.340,00

01  00 26.568.340,00 26.568.340,00Приходи из буџета

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 46.473.079.410,05 360.349.000,00 46.833.428.410,05

01  00 10.000.000,00 10.000.000,00Приходи из буџета

07  00 360.349.000,00 360.349.000,00Трансфери од других нивоа власти

07  08 9.967.343.256,00 9.967.343.256,00Трансфери од других нивоа власти - наменски и

ненаменски трансфери из републичког буџета

јединицама локалне самоуправе

07  09 9.800.000.000,00 9.800.000.000,00Трансфери од других нивоа власти - наменски
капитални трансфери из републичког  буџета

07  10 104.032.154,05 104.032.154,05Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

07  13 26.591.704.000,00 26.591.704.000,00Трансфери од других нивоа власти- трансферна
средства из републичког буџета за расходе за

запослене у образовању

74 ДРУГИ ПРИХОДИ 10.447.310.000,00 341.767.052,00 10.789.077.052,00
01 00 Приходи из буџета 4.872.600.000,00 4.872.600.000,00

08 00

04 00

01 02

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Сопствени приходи буџетских корисника

Приходи из буџета - наменски приходи 5.574.710.000,00

63.070.600,00

278.696.452,00

63.070.600,00

278.696.452,00

5.574.710.000,00

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 5.874.710.000,00 600.000,00 5.875.310.000,00

01  00 300.000.000,00 300.000.000,00Приходи из буџета

01  02 5.574.710.000,00 5.574.710.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

04  00 600.000,00 600.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 12.400.000,00 244.016.452,00 256.416.452,00

01  00 12.400.000,00 12.400.000,00Приходи из буџета

04  00 244.016.452,00 244.016.452,00Сопствени приходи буџетских корисника

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И

ПРАВНИХ ЛИЦА

63.070.600,00 63.070.600,00

08  00 63.070.600,00 63.070.600,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 4.560.200.000,00 34.080.000,00 4.594.280.000,00

01  00 4.560.200.000,00 4.560.200.000,00Приходи из буџета

04  00 34.080.000,00 34.080.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

5
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77 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

34.000.000,00 20.884.820,00 54.884.820,00

01 00 Приходи из буџета 34.000.000,00 34.000.000,00

03 00 Социјални доприноси 20.884.820,00 20.884.820,00

771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

19.231.920,00 19.231.920,00

03  00 19.231.920,00 19.231.920,00Социјални доприноси

772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ

ГОДИНЕ

34.000.000,00 1.652.900,00 35.652.900,00

01  00 34.000.000,00 34.000.000,00Приходи из буџета

03  00 1.652.900,00 1.652.900,00Социјални доприноси

6
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8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

58.000.000,00 35.445.000,00 93.445.000,00

09 00

Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

35.445.000,00 35.445.000,00

09 12 58.000.000,00 58.000.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

81 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ

СРЕДСТАВА

58.000.000,00 58.000.000,00

09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

58.000.000,00 58.000.000,00

811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 55.400.000,00 55.400.000,00

09  12 55.400.000,00 55.400.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ

ИМОВИНЕ

2.600.000,00 2.600.000,00

09  12 2.600.000,00 2.600.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

82 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 35.445.000,00 35.445.000,00
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 35.445.000,00 35.445.000,00

821 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 33.225.000,00 33.225.000,00

09  00 33.225.000,00 33.225.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ

ПРОДАЈУ

2.220.000,00 2.220.000,00

09  00 2.220.000,00 2.220.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

7
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9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

4.503.547.000,00 50.000,00 4.503.597.000,00

10 00

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

4.003.547.000,00 4.003.547.000,00

500.000.000,00 500.000.000,00

12 00 50.000,00 50.000,00

Примања од домаћих задуживања

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

91 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00
10 00 Примања од домаћих задуживања 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00

10  00 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00Примања од домаћих задуживања

92 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

500.000.000,00 50.000,00 500.050.000,00

12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

50.000,00 50.000,00

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

500.000.000,00 500.000.000,00

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

500.000.000,00 50.000,00 500.050.000,00

12  00 50.000,00 50.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

12  04 500.000.000,00 500.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

8
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Извори финансирања за буџет АП Војводине

Приходи, примања и
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средства из ранијих година

Приходи и

примања из

додатних

средстава

01  00 14.605.564.503,05 14.605.564.503,05Приходи из буџета

01  02 5.590.710.000,00 5.590.710.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

03  00 20.884.820,00 20.884.820,00Социјални доприноси

04  00 278.696.452,00 278.696.452,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 19.653.000,00 19.653.000,00Донације од иностраних земаља

06  00 26.417.375,00 26.417.375,00Донације од међународних организација

07  00 360.349.000,00 360.349.000,00Трансфери од других нивоа власти

07  08 9.967.343.256,00 9.967.343.256,00Трансфери од других нивоа власти - наменски и

ненаменски трансфери из републичког буџета

јединицама локалне самоуправе

07  09 9.800.000.000,00 9.800.000.000,00Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални

трансфери из републичког  буџета
07  10 104.032.154,05 104.032.154,05Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

07  13 26.591.704.000,00 26.591.704.000,00Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства
из републичког буџета за расходе за запослене у

образовању

08  00 63.070.600,00 63.070.600,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09  00 35.445.000,00 35.445.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

09  12 58.000.000,00 58.000.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине - примања
од продаје покретне имовине и непокретности

10  00 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00Примања од домаћих задуживања

12  00 50.000,00 50.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

12  04 500.000.000,00 500.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

13  00 192.000.000,00 192.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13  02 276.457.364,07 276.457.364,07Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

13  06 41.146.071,31 41.146.071,31Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

14  00 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

15  00 116.810.703,14 116.810.703,14Неутрошена средства донација из ранијих година

72.734.358.277,17 962.523.021,45 73.696.881.298,62УКУПНО

9
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4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 53.303.275.096,17 891.231.736,51 54.194.506.832,68
01 00

Приходи из буџета - наменски приходи

10.001.628.322,05 10.001.628.322,05

85.589.011,20 85.589.011,20

200.000.000,00 200.000.000,00

33.835.571,31 33.835.571,31

276.457.364,07 276.457.364,07

116.000.000,00 116.000.000,00

400.000.000,00 400.000.000,00

55.400.000,00 55.400.000,00

13.225.000,00 13.225.000,00

62.990.600,00 62.990.600,00

26.591.704.000,00 26.591.704.000,00

15 00

104.032.154,05 104.032.154,05

14 00

Неутрошена средства донација из ранијих година

9.967.343.256,00 9.967.343.256,00

13 06

Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

360.349.000,00 360.349.000,00

13 02

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

25.489.375,00 25.489.375,00

13 00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

17.453.000,00 17.453.000,00

12 04

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

271.415.359,00 271.415.359,00

09 12

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

20.884.820,00 20.884.820,00

01 02

Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

5.590.710.000,00 5.590.710.000,00

Приходи из буџета

03 00

04 00

05 00

06 00

07 00

07 08

07 10

07 13

08 00

09 00

Социјални доприноси

Сопствени приходи буџетских корисника

Донације од иностраних земаља

Донације од међународних организација

Трансфери од других нивоа власти

Трансфери од других нивоа власти - наменски и

ненаменски трансфери из републичког буџета

јединицама локалне самоуправе

Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

Трансфери од других нивоа власти- трансферна
средства из републичког буџета за расходе за

запослене у образовању

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Примања од продаје нефинансијске имовине

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.195.128.265,10 165.148.227,00 3.360.276.492,10
01 00 Приходи из буџета 3.155.429.488,66 3.155.429.488,66

13 06

07 10

07 00

04 00

03 00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

Трансфери од других нивоа власти

Сопствени приходи буџетских корисника

Социјални доприноси

39.698.776,44

2.071.000,00

38.643.000,00

103.549.407,00

20.884.820,00

2.071.000,00

39.698.776,44

38.643.000,00

103.549.407,00

20.884.820,00

411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

(ЗАРАДЕ)
2.467.204.634,64 101.945.806,00 2.569.150.440,64

01  00 2.434.735.278,96 2.434.735.278,96Приходи из буџета

04  00 69.505.806,00 69.505.806,00Сопствени приходи буџетских корисника

07  00 32.440.000,00 32.440.000,00Трансфери од других нивоа власти

07  10 32.469.355,68 32.469.355,68Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове
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412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

448.027.506,84 18.297.930,00 466.325.436,84

01  00 442.215.491,08 442.215.491,08Приходи из буџета

04  00 12.490.930,00 12.490.930,00Сопствени приходи буџетских корисника

07  00 5.807.000,00 5.807.000,00Трансфери од других нивоа власти

07  10 5.812.015,76 5.812.015,76Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 34.311.480,56 2.232.844,00 36.544.324,56

01  00 33.911.480,56 33.911.480,56Приходи из буџета

04  00 1.556.844,00 1.556.844,00Сопствени приходи буџетских корисника

07  00 396.000,00 396.000,00Трансфери од других нивоа власти

07  10 400.000,00 400.000,00Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

13  06 280.000,00 280.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 41.764.293,40 24.212.320,00 65.976.613,40

01  00 41.764.293,40 41.764.293,40Приходи из буџета

03  00 20.884.820,00 20.884.820,00Социјални доприноси

04  00 2.967.500,00 2.967.500,00Сопствени приходи буџетских корисника

13  06 360.000,00 360.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 74.122.743,78 2.162.927,00 76.285.670,78

01  00 73.105.338,78 73.105.338,78Приходи из буџета

04  00 2.132.927,00 2.132.927,00Сопствени приходи буџетских корисника

07  10 1.017.405,00 1.017.405,00Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

13  06 30.000,00 30.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

19.789.605,88 16.296.400,00 36.086.005,88

01  00 19.789.605,88 19.789.605,88Приходи из буџета

04  00 14.895.400,00 14.895.400,00Сопствени приходи буџетских корисника

13  06 1.401.000,00 1.401.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

417 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК 109.908.000,00 109.908.000,00

01  00 109.908.000,00 109.908.000,00Приходи из буџета

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 2.538.203.775,00 347.853.519,79 2.886.057.294,79
01 00 Приходи из буџета 2.460.870.397,39 2.460.870.397,39

15 00

13 06

09 00

08 00

07 10

07 00

06 00

05 00

04 00

01 02

Неутрошена средства донација из ранијих година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

Примања од продаје нефинансијске имовине

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

Трансфери од других нивоа власти

Донације од међународних организација

Донације од иностраних земаља

Сопствени приходи буџетских корисника

Приходи из буџета - наменски приходи

64.333.377,61

13.000.000,00

47.129.666,48

31.455.571,31

13.225.000,00

7.569.100,00

67.181.000,00

11.218.000,00

17.298.630,00

152.776.552,00

47.129.666,48

31.455.571,31

13.225.000,00

7.569.100,00

64.333.377,61

67.181.000,00

11.218.000,00

17.298.630,00

152.776.552,00

13.000.000,00

11
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421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 473.030.101,23 31.095.661,52 504.125.762,75

01  00 471.030.101,23 471.030.101,23Приходи из буџета

04  00 15.898.202,00 15.898.202,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 355.000,00 355.000,00Донације од иностраних земаља

06  00 257.400,00 257.400,00Донације од међународних организација

07  00 7.537.000,00 7.537.000,00Трансфери од других нивоа власти

07  10 2.000.000,00 2.000.000,00Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

08  00 59.000,00 59.000,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09  00 5.775.000,00 5.775.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13  06 610.500,00 610.500,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

15  00 603.559,52 603.559,52Неутрошена средства донација из ранијих година

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 84.298.068,20 28.059.945,14 112.358.013,34

01  00 84.298.068,20 84.298.068,20Приходи из буџета

04  00 14.310.500,00 14.310.500,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 1.518.000,00 1.518.000,00Донације од иностраних земаља

06  00 730.000,00 730.000,00Донације од међународних организација

07  00 8.226.000,00 8.226.000,00Трансфери од других нивоа власти

08  00 728.400,00 728.400,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09  00 300.000,00 300.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13  06 1.415.000,00 1.415.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

15  00 832.045,14 832.045,14Неутрошена средства донација из ранијих година

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 717.987.501,14 141.412.711,76 859.400.212,90

01  00 704.687.501,14 704.687.501,14Приходи из буџета

01  02 13.000.000,00 13.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

04  00 52.747.400,00 52.747.400,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 4.580.630,00 4.580.630,00Донације од иностраних земаља

06  00 6.963.600,00 6.963.600,00Донације од међународних организација

07  00 12.705.000,00 12.705.000,00Трансфери од других нивоа власти

07  10 300.000,00 300.000,00Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

08  00 3.720.000,00 3.720.000,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09  00 6.200.000,00 6.200.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13  06 23.226.171,31 23.226.171,31Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

15  00 31.269.910,45 31.269.910,45Неутрошена средства донација из ранијих година

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 643.308.724,25 95.295.220,50 738.603.944,75

01  00 583.308.724,25 583.308.724,25Приходи из буџета

04  00 46.229.650,00 46.229.650,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 9.250.000,00 9.250.000,00Донације од иностраних земаља

06  00 1.517.000,00 1.517.000,00Донације од међународних организација

07  00 30.854.000,00 30.854.000,00Трансфери од других нивоа власти

07  10 60.000.000,00 60.000.000,00Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

08  00 2.756.700,00 2.756.700,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09  00 500.000,00 500.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13  06 2.561.900,00 2.561.900,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

15  00 1.625.970,50 1.625.970,50Неутрошена средства донација из ранијих година
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425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 93.669.577,61 11.917.000,00 105.586.577,61

01  00 93.636.200,00 93.636.200,00Приходи из буџета

04  00 7.857.000,00 7.857.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 65.000,00 65.000,00Донације од иностраних земаља

06  00 5.000,00 5.000,00Донације од међународних организација

07  10 33.377,61 33.377,61Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

08  00 25.000,00 25.000,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13  06 365.000,00 365.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

15  00 3.600.000,00 3.600.000,00Неутрошена средства донација из ранијих година

426 МАТЕРИЈАЛ 525.909.802,57 40.072.980,87 565.982.783,44

01  00 523.909.802,57 523.909.802,57Приходи из буџета

04  00 15.733.800,00 15.733.800,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 1.530.000,00 1.530.000,00Донације од иностраних земаља

06  00 1.745.000,00 1.745.000,00Донације од међународних организација

07  00 7.859.000,00 7.859.000,00Трансфери од других нивоа власти

07  10 2.000.000,00 2.000.000,00Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

08  00 280.000,00 280.000,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09  00 450.000,00 450.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13  06 3.277.000,00 3.277.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

15  00 9.198.180,87 9.198.180,87Неутрошена средства донација из ранијих година

43 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА

СРЕДСТАВА ЗА РАД

7.895.000,00 7.895.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 7.810.000,00 7.810.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

85.000,00 85.000,00

431 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ 7.885.000,00 7.885.000,00

04  00 7.800.000,00 7.800.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13  06 85.000,00 85.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

435 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ 10.000,00 10.000,00

04  00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ

ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

346.674.136,35 579.000,00 347.253.136,35

01 00 Приходи из буџета 346.674.136,35 346.674.136,35

15 00

13 06

08 00

05 00

04 00

Неутрошена средства донација из ранијих година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Донације од иностраних земаља

Сопствени приходи буџетских корисника

240.000,00

15.000,00

100.000,00

100.000,00

124.000,00

240.000,00

15.000,00

100.000,00

100.000,00

124.000,00

441 ОТПЛАТА  ДОМАЋИХ КАМАТА 346.004.000,00 1.000,00 346.005.000,00

01  00 346.004.000,00 346.004.000,00Приходи из буџета

04  00 1.000,00 1.000,00Сопствени приходи буџетских корисника
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444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 670.136,35 578.000,00 1.248.136,35

01  00 670.136,35 670.136,35Приходи из буџета

04  00 123.000,00 123.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 100.000,00 100.000,00Донације од иностраних земаља

08  00 100.000,00 100.000,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13  06 15.000,00 15.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

15  00 240.000,00 240.000,00Неутрошена средства донација из ранијих година

45 СУБВЕНЦИЈЕ 5.848.727.800,00 5.848.727.800,00
01 00 Приходи из буџета 1.056.717.800,00 1.056.717.800,00

14 00

13 02

13 00

12 04

09 12

01 02

Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

Приходи из буџета - наменски приходи

200.000.000,00

237.900.000,00

66.000.000,00

242.200.000,00

55.400.000,00

3.990.510.000,00

200.000.000,00

237.900.000,00

66.000.000,00

242.200.000,00

55.400.000,00

3.990.510.000,00

451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.997.286.000,00 4.997.286.000,00

01  00 688.476.000,00 688.476.000,00Приходи из буџета

01  02 3.885.510.000,00 3.885.510.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

09  12 55.400.000,00 55.400.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

12  04 77.500.000,00 77.500.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

13  00 66.000.000,00 66.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13  02 224.400.000,00 224.400.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 851.441.800,00 851.441.800,00

01  00 368.241.800,00 368.241.800,00Приходи из буџета

01  02 105.000.000,00 105.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

12  04 164.700.000,00 164.700.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

13  02 13.500.000,00 13.500.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

14  00 200.000.000,00 200.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

14



27. фебруар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 3 - Страна 131

И
з
в
о
р

ф
и
н
а
н
с
и
р
а
њ
а

Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

Е
к
о
н
о
м
с
к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

А
л
и
н
е
а

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 40.024.414.564,99 294.325.394,70 40.318.739.959,69
01 00 Приходи из буџета 1.637.609.944,92 1.637.609.944,92

15 00 19.097.894,70 19.097.894,70

13 02

Неутрошена средства донација из ранијих година

38.457.364,07 38.457.364,07Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

13 00

12 04

08 00

07 13

07 08

07 00

06 00

05 00

04 00

01 02

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Трансфери од других нивоа власти- трансферна
средства из републичког буџета за расходе за

запослене у образовању

Трансфери од других нивоа власти - наменски и

ненаменски трансфери из републичког буџета

јединицама локалне самоуправе

Трансфери од других нивоа власти

Донације од међународних организација

Донације од иностраних земаља

Сопствени приходи буџетских корисника

Приходи из буџета - наменски приходи

50.000.000,00

157.800.000,00

26.591.704.000,00

9.967.343.256,00

1.581.500.000,00

20.060.000,00

254.475.000,00

150.000,00

2.500,00

540.000,00

50.000.000,00

157.800.000,00

20.060.000,00

26.591.704.000,00

9.967.343.256,00

254.475.000,00

150.000,00

2.500,00

540.000,00

1.581.500.000,00

462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.918.917,00 170.000,00 8.088.917,00

01  00 7.918.917,00 7.918.917,00Приходи из буџета

04  00 170.000,00 170.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 39.676.205.857,99 280.687.500,00 39.956.893.357,99

01  00 1.342.401.237,92 1.342.401.237,92Приходи из буџета

01  02 1.578.500.000,00 1.578.500.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

05  00 2.500,00 2.500,00Донације од иностраних земаља

06  00 150.000,00 150.000,00Донације од међународних организација

07  00 254.475.000,00 254.475.000,00Трансфери од других нивоа власти

07  08 9.967.343.256,00 9.967.343.256,00Трансфери од других нивоа власти - наменски и

ненаменски трансфери из републичког буџета

јединицама локалне самоуправе

07  13 26.591.704.000,00 26.591.704.000,00Трансфери од других нивоа власти- трансферна
средства из републичког буџета за расходе за

запослене у образовању

08  00 20.060.000,00 20.060.000,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

12  04 157.800.000,00 157.800.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

13  02 38.457.364,07 38.457.364,07Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

15  00 6.000.000,00 6.000.000,00Неутрошена средства донација из ранијих година

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 340.289.790,00 13.467.894,70 353.757.684,70

01  00 287.289.790,00 287.289.790,00Приходи из буџета

01  02 3.000.000,00 3.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

04  00 370.000,00 370.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13  00 50.000.000,00 50.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15  00 13.097.894,70 13.097.894,70Неутрошена средства донација из ранијих година

15
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47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

407.961.000,00 28.571.870,00 436.532.870,00

01 00 Приходи из буџета 407.961.000,00 407.961.000,00

15 00

08 00

05 00

04 00

Неутрошена средства донација из ранијих година

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Донације од иностраних земаља

Сопствени приходи буџетских корисника

6.000.000,00

22.170.000,00

1.870,00

400.000,00

6.000.000,00

22.170.000,00

1.870,00

400.000,00

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ

БУЏЕТА

407.961.000,00 28.571.870,00 436.532.870,00

01  00 407.961.000,00 407.961.000,00Приходи из буџета

04  00 400.000,00 400.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 1.870,00 1.870,00Донације од иностраних земаља

08  00 22.170.000,00 22.170.000,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

15  00 6.000.000,00 6.000.000,00Неутрошена средства донација из ранијих година

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 722.401.641,10 46.858.725,02 769.260.366,12
01 00 Приходи из буџета 716.601.641,10 716.601.641,10

15 00

13 06

13 02

08 00

07 00

06 00

05 00

04 00

01 02

Неутрошена средства донација из ранијих година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Трансфери од других нивоа власти

Донације од међународних организација

Донације од иностраних земаља

Сопствени приходи буџетских корисника

Приходи из буџета - наменски приходи

100.000,00

5.700.000,00

13.121.450,02

209.000,00

13.091.500,00

50.000,00

14.121.375,00

50.000,00

6.215.400,00

13.121.450,02

209.000,00

100.000,00

13.091.500,00

50.000,00

14.121.375,00

50.000,00

6.215.400,00

5.700.000,00

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 671.824.315,84 35.661.150,00 707.485.465,84

01  00 667.024.315,84 667.024.315,84Приходи из буџета

01  02 4.700.000,00 4.700.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

04  00 106.000,00 106.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 50.000,00 50.000,00Донације од иностраних земаља

06  00 14.100.000,00 14.100.000,00Донације од међународних организација

07  00 50.000,00 50.000,00Трансфери од других нивоа власти

08  00 12.984.000,00 12.984.000,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13  02 100.000,00 100.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

15  00 8.371.150,00 8.371.150,00Неутрошена средства донација из ранијих година

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 6.924.955,26 5.248.375,00 12.173.330,26

01  00 6.924.955,26 6.924.955,26Приходи из буџета

04  00 4.512.500,00 4.512.500,00Сопствени приходи буџетских корисника

06  00 21.375,00 21.375,00Донације од међународних организација

08  00 107.500,00 107.500,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13  06 207.000,00 207.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

15  00 400.000,00 400.000,00Неутрошена средства донација из ранијих година

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ

СУДОВА

42.614.770,00 1.357.900,00 43.972.670,00

01  00 42.614.770,00 42.614.770,00Приходи из буџета

04  00 1.356.900,00 1.356.900,00Сопствени приходи буџетских корисника

13  06 1.000,00 1.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства
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484 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ

НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ

НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ

УЗРОКА

1.000.000,00 4.350.300,02 5.350.300,02

01  02 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

15  00 4.350.300,02 4.350.300,02Неутрошена средства донација из ранијих година

485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

37.600,00 241.000,00 278.600,00

01  00 37.600,00 37.600,00Приходи из буџета

04  00 240.000,00 240.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13  06 1.000,00 1.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ

БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ

КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ

БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ

ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА

ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

219.763.913,63 219.763.913,63

01 00 Приходи из буџета 219.763.913,63 219.763.913,63

499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 219.763.913,63 219.763.913,63

01  00 219.763.913,63 219.763.913,63Приходи из буџета
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5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ

ИМОВИНУ

10.427.488.181,00 71.241.284,94 10.498.729.465,94

01 00

Сопствени приходи буџетских корисника

103.888.181,00 103.888.181,00

31.221.691,94 31.221.691,94

445.000.000,00 445.000.000,00

7.310.500,00 7.310.500,00

76.000.000,00 76.000.000,00

2.600.000,00 2.600.000,00

22.220.000,00 22.220.000,00

80.000,00 80.000,00

9.800.000.000,00 9.800.000.000,00

928.000,00 928.000,00

2.200.000,00 2.200.000,00

04 00 7.281.093,00 7.281.093,00

Приходи из буџета

05 00

06 00

07 09

08 00

09 00

09 12

13 00

13 06

14 00

15 00

Донације од иностраних земаља

Донације од међународних организација

Трансфери од других нивоа власти - наменски
капитални трансфери из републичког  буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

Неутрошена средства донација из ранијих година

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 109.085.694,00 49.039.284,94 158.124.978,94
01 00 Приходи из буџета 55.235.694,00 55.235.694,00

15 00

13 06

13 00

09 12

09 00

08 00

06 00

05 00

04 00

Неутрошена средства донација из ранијих година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

Примања од продаје нефинансијске имовине

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Донације од међународних организација

Донације од иностраних земаља

Сопствени приходи буџетских корисника

51.250.000,00

2.600.000,00

31.221.691,94

7.310.500,00

1.020.000,00

80.000,00

928.000,00

2.200.000,00

6.279.093,00

31.221.691,94

7.310.500,00

51.250.000,00

2.600.000,00

1.020.000,00

80.000,00

928.000,00

2.200.000,00

6.279.093,00

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 6.140.000,00 8.390.093,00 14.530.093,00

01  00 1.640.000,00 1.640.000,00Приходи из буџета

04  00 1.890.093,00 1.890.093,00Сопствени приходи буџетских корисника

13  00 4.500.000,00 4.500.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

15  00 6.500.000,00 6.500.000,00Неутрошена средства донација из ранијих година

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 73.275.694,00 35.659.691,94 108.935.385,94

01  00 35.925.694,00 35.925.694,00Приходи из буџета

04  00 3.650.000,00 3.650.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 2.200.000,00 2.200.000,00Донације од иностраних земаља

06  00 928.000,00 928.000,00Донације од међународних организација

08  00 80.000,00 80.000,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09  00 1.020.000,00 1.020.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

09  12 2.600.000,00 2.600.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

13  00 34.750.000,00 34.750.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13  06 3.655.000,00 3.655.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

15  00 24.126.691,94 24.126.691,94Неутрошена средства донација из ранијих година
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513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 9.975.000,00 6.000,00 9.981.000,00

01  00 9.975.000,00 9.975.000,00Приходи из буџета

04  00 6.000,00 6.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 19.695.000,00 4.983.500,00 24.678.500,00

01  00 7.695.000,00 7.695.000,00Приходи из буџета

04  00 733.000,00 733.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13  00 12.000.000,00 12.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13  06 3.655.500,00 3.655.500,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

15  00 595.000,00 595.000,00Неутрошена средства донација из ранијих година

52 ЗАЛИХЕ 73.402.487,00 22.202.000,00 95.604.487,00
01 00 Приходи из буџета 48.652.487,00 48.652.487,00

13 00

09 00

04 00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Примања од продаје нефинансијске имовине

Сопствени приходи буџетских корисника

24.750.000,00

21.200.000,00

1.002.000,00

24.750.000,00

21.200.000,00

1.002.000,00

521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 73.402.487,00 20.600.000,00 94.002.487,00

01  00 48.652.487,00 48.652.487,00Приходи из буџета

04  00 600.000,00 600.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

09  00 20.000.000,00 20.000.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13  00 24.750.000,00 24.750.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 1.602.000,00 1.602.000,00

04  00 402.000,00 402.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

09  00 1.200.000,00 1.200.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

55 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

10.245.000.000,00 10.245.000.000,00

07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски
капитални трансфери из републичког  буџета

9.800.000.000,00 9.800.000.000,00

14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

445.000.000,00 445.000.000,00

551 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

10.245.000.000,00 10.245.000.000,00

07  09 9.800.000.000,00 9.800.000.000,00Трансфери од других нивоа власти - наменски
капитални трансфери из републичког  буџета

14  00 445.000.000,00 445.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година
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6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И

НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9.003.595.000,00 50.000,00 9.003.645.000,00

01 00

Примања од домаћих задуживања

4.500.048.000,00 4.500.048.000,00

400.000.000,00 400.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00

50.000,00 50.000,00

10 00 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00

Приходи из буџета

12 00

12 04

14 00

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 400.000.000,00 400.000.000,00
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

400.000.000,00 400.000.000,00

611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ

КРЕДИТОРИМА

400.000.000,00 400.000.000,00

14  00 400.000.000,00 400.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8.603.595.000,00 50.000,00 8.603.645.000,00
01 00 Приходи из буџета 4.500.048.000,00 4.500.048.000,00

12 04

12 00

10 00

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

Примања од домаћих задуживања

100.000.000,00

4.003.547.000,00

50.000,00

100.000.000,00

50.000,00

4.003.547.000,00

621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

8.603.595.000,00 50.000,00 8.603.645.000,00

01  00 4.500.048.000,00 4.500.048.000,00Приходи из буџета

10  00 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00Примања од домаћих задуживања

12  00 50.000,00 50.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

12  04 100.000.000,00 100.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

Извори финансирања за буџет АП Војводине

01  00 14.605.564.503,05 14.605.564.503,05Приходи из буџета

01  02 5.590.710.000,00 5.590.710.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

03  00 20.884.820,00 20.884.820,00Социјални доприноси

04  00 278.696.452,00 278.696.452,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 19.653.000,00 19.653.000,00Донације од иностраних земаља

06  00 26.417.375,00 26.417.375,00Донације од међународних организација

07  00 360.349.000,00 360.349.000,00Трансфери од других нивоа власти

07  08 9.967.343.256,00 9.967.343.256,00Трансфери од других нивоа власти - наменски и

ненаменски трансфери из републичког буџета

јединицама локалне самоуправе

07  09 9.800.000.000,00 9.800.000.000,00Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални

трансфери из републичког  буџета
07  10 104.032.154,05 104.032.154,05Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

07  13 26.591.704.000,00 26.591.704.000,00Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства
из републичког буџета за расходе за запослене у

образовању

08  00 63.070.600,00 63.070.600,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09  00 35.445.000,00 35.445.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

09  12 58.000.000,00 58.000.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине - примања
од продаје покретне имовине и непокретности

10  00 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00Примања од домаћих задуживања

12  00 50.000,00 50.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

12  04 500.000.000,00 500.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

13  00 192.000.000,00 192.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13  02 276.457.364,07 276.457.364,07Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

13  06 41.146.071,31 41.146.071,31Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

14  00 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

15  00 116.810.703,14 116.810.703,14Неутрошена средства донација из ранијих година

72.734.358.277,17 962.523.021,45 73.696.881.298,62УКУПНО

"
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Члан 4. 
 

Члан 4. мења се и гласи:  
 

''Члан 4.  
 

Буџетски суфицит и укупан фискални суфицит, у складу са 
дефиницијама из члана 2. став 1. тачка 24. и 25. Закона о буџетском 
систему, као и коришћење укупног фискалног суфицита утврђује се у 
износима и на  начин приказан следећом табелом: 

 
 

  О П И С 

Е
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н
о
м
ск
а
 

к
л
а
си
ф
и
к
а
ц
и
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Средства из 
прихода, примања 

и пренетих 
неутрошених 
средстава   

Додатна 
средства  

Укупна средства 
(3+4) 

  1 2 3 4 5 

I  УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)  3+7+8+9 72.734.358.277,17  962.523.021,45  73.696.881.298,62  

II    УКУПНИ ПРИХОДИ И  ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 71.220.900.913,10  804.566.247,00  72.025.467.160,10  

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  7 66.659.353.913,10  769.071.247,00  67.428.425.160,10  

2. 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  

8 58.000.000,00  35.445.000,00  93.445.000,00  

3. 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

9 4.503.547.000,00  50.000,00  4.503.597.000,00  

3.1. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  91 4.003.547.000,00  0.00 4.003.547.000,00  

3.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  92 500.000.000,00  50.000,00  500.050.000,00  

III  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 1.513.457.364,07  157.956.774,45  1.671.414.138,52  

IV   УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 72.734.358.277,17  962.523.021,45  73.696.881.298,62  

4.  ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 53.303.275.096,17  891.231.736,51  54.194.506.832,68  

5.  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  5 10.427.488.181,00  71.241.284,94  10.498.729.465,94  

6. 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

6 9.003.595.000,00  50.000,00  9.003.645.000,00  

6.1. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  61 400.000.000,00  0.00 400.000.000,00  

6.2. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  62 8.603.595.000,00  50.000,00  8.603.645.000,00  

V  
УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ  

(3+7+8+9)- 
(4+5+6) 

0,00 0,00 0,00 

VI  

Износ корекције  буџетског  суфицита 
планирани издаци за набавку финансијске 
имовине који се у смислу одредби Закона о 
буџетском систему сматрају расходима 

део 62 100.048.000,00  50.000,00  100.098.000,00  

VII  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ  (1+2)-(4+5) 
(7+8)-
(4+5) 

2.986.590.635,93  -157.956.774,45  2.828.633.861,48  

VIII  УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ   
(7+8)- 

(4+5+део 
62)  

2.886.542.635,93  -158.006.774,45  2.728.535.861,48  

IX  
ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ 
ФИНАНСИРАЊА (6.2-VI) 

62 део 8.503.547.000,00  0.00 8.503.547.000,00  

X  
ДЕО  СРЕДСТАВА РАЧУНА  ФИНАНСИРАЊА (3.2.-
IX) 

92-62 део  -8.003.547.000,00  50.000,00  -8.003.497.000,00  

XI 
 ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА  ФИНАНСИРАЊА-
ЗАДУЖИВАЊЕ-ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3.1.-6.1) 

91-61 3.603.547.000,00  0.00 3.603.547.000,00  

XII РЕЗУЛТАТ РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (X+XI)   -4.400.000.000,00  50.000,00  -4.399.950.000,00  

XIII  ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА  3 1.513.457.364,07  157.956.774,45  1.671.414.138,52  

XIV  
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ 
СУФИЦИТА  (VIII)  
 

  2.886.542.635,93  -158.006.774,45  2.728.535.861,48  
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Укупан фискални суфицит утврђен је у износу од 2.728.535.861,48 
динара. 

 
У рачуну финансирања, планирана примања по основу задуживања 

и продаје финансијске имовине  мања су од средстава потребних за 
финансирање издатака за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине за 4.399.950.000,00 динара.  

 
Потребна средства за финансирање отплате главнице и издатака за 

набавку финансијске имовине у укупном износу 8.903.547.000,00 динара 
финансираће се из примања од задуживања (емитовања домаћих хартија 
од вредности-обвезница) у износу од 4.003.547.000,00 динара;  примања 
од продаје финансијске имовине у износу од 500.050.000,00 (од чега из 
прихода од продаје капитала субјеката приватизације са територије 
Аутономне Покрајине Војводине 500.000.000,00 динара);      из 
пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 
1.671.414.138,52 динара и  из укупног фискалног суфицита у износу од 
2.728.535.861,48 динара.'' 

 
Члан 5. 

  
У члану 5. став 1. иза   броја:  ''45/2010'' додају се реч и број: ''и 

''99/2011'').  
  
У ставу 2. брише се тачка на крају реченице и додају се речи: ''и 

реализовати их путем продаје или на други начин, а највише до износа 
задуживања предвиђеног овом одлуком.''   

 
 

Члан 6. 
 

Члан 6. мења с е и гласи:  
 

''Члан 6.  
   

Средства буџетске  резерве утврђена су за 2012. годину  у износу 
од 259.841.168,38 динара. 

 
Стална буџетска резерва планирана је у износу од 20.000.000,00 

динара. Након употребе средстава сталне буџетске резерве по Решењима 
Владе Аутономне Покрајине Војводине закључно са 20. фебруаром 2012. 
године, преостали износ средстава утврђен на име сталне резерве износи 
17.000.000,00 динара.  

 
Текућа буџетска резерва за 2012. годину планирана је у износу од  

239.841.168,38 динара. Након употребе средстава текуће буџетске резерве 
по решењима Владе Аутономне Покрајине Војводине закључно са 
20.фебруаром 2012. године, преостали износ средстава који се овом 
одлуком не распоређује, већ се задржава на име текуће буџетске резерве 
износи 202.763.913,63  динара.  

 
O употреби средстава буџетске резерве одлучује Влада Аутономне 

Покрајине Војводине на предлог покрајинског органа управе надлежног за 
послове финансија. Иницијативу за употребу средстава буџетске резерве, 
покрајинском органу управе надлежном за послове финансија, подноси 
Председник Владе Аутономне Покрајине Војводине.'' 
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"Члан 8.

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

Приходи, примања, пренета неутрошена средства из ранијих година и додатни приходи и примања директних и индиректних

корисника буџетских средстава у укупном износу од 73.696.881.298,62 динара распоређују се по корисницима и то:
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

01 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

111 Извршни и законодавни органи

0001 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
156.000.000,00 156.000.000,00

01 00 156.000.000,00 156.000.000,00Приходи из буџета

0002 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

27.924.000,00 27.924.000,00

01 00 27.924.000,00 27.924.000,00Приходи из буџета

0003 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 246.100,00 246.100,00

01 00 246.100,00 246.100,00Приходи из буџета

0004 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 758.848,00 758.848,00

01 00 758.848,00 758.848,00Приходи из буџета

0005 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 45.000,00 45.000,00

01 00 45.000,00 45.000,00Приходи из буџета

0006 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0007 417 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК 109.908.000,00 109.908.000,00

01 00 109.908.000,00 109.908.000,00Приходи из буџета

0008 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5.540.000,00 5.540.000,00

01 00 5.540.000,00 5.540.000,00Приходи из буџета

0009 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 16.556.000,00 16.556.000,00

Трошкови службених путовања у земљи1 8.556.000,00 8.556.000,00

01 001 8.556.000,00 8.556.000,00Приходи из буџета

Трошкови службених путовања у иностранство2 8.000.000,00 8.000.000,00

01 002 8.000.000,00 8.000.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 16.556.000,00 16.556.000,00

0010 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 11.400.000,00 11.400.000,00

01 00 11.400.000,00 11.400.000,00Приходи из буџета

0011 426 МАТЕРИЈАЛ 501.000,00 501.000,00

01 00 501.000,00 501.000,00Приходи из буџета

0012 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 40.000,00 40.000,00

01 00 40.000,00 40.000,00Приходи из буџета
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0013 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

623.700,00 623.700,00

01 00 623.700,00 623.700,00Приходи из буџета

0014 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0015 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

0016 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

60.000,00 60.000,00

01 00 60.000,00 60.000,00Приходи из буџета

0017 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

40.024.000,00 40.024.000,00

01 00 40.024.000,00 40.024.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  111 370.228.648,00 370.228.648,00

Извори финансирања за функцију  111

01 00 Приходи из буџета 370.228.648,00 370.228.648,00

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

0018 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

106.705.427,84 106.705.427,84

За финансирање редовног рада политичких

субјеката до 30. јуна 2012. године
1 11.865.040,89 11.865.040,89

01 001 11.865.040,89 11.865.040,89Приходи из буџета

За финансирање редовног рада политичких

субјеката од 1. јула 2012. године
2 40.645.880,12 40.645.880,12

01 002 40.645.880,12 40.645.880,12Приходи из буџета

За финансирање трошкова изборнне кампање3 54.194.506,83 54.194.506,83

01 003 54.194.506,83 54.194.506,83Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 106.705.427,84 106.705.427,84

Укупно за функцију  160 106.705.427,84 106.705.427,84

Извори финансирања за функцију  160

01 00 Приходи из буџета 106.705.427,84 106.705.427,84

01 Покрајинска изборна комисија

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

0019 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 20.210.000,00 20.210.000,00

01 00 20.210.000,00 20.210.000,00Приходи из буџета

0020 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 900.000,00 900.000,00

01 00 900.000,00 900.000,00Приходи из буџета
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Укупно

0021 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 342.625.000,00 342.625.000,00

01 00 342.625.000,00 342.625.000,00Приходи из буџета

0022 426 МАТЕРИЈАЛ 66.904.000,00 66.904.000,00

01 00 66.904.000,00 66.904.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  160 430.639.000,00 430.639.000,00

Извори финансирања за функцију  160

01 00 Приходи из буџета 430.639.000,00 430.639.000,00

Укупно за активност Покрајинска изборна комисија 430.639.000,00 430.639.000,00

Извори финансирања за активност Покрајинска изборна комисија

01 00 Приходи из буџета 430.639.000,00 430.639.000,00

02 Пројекат "Унапређивање запошљавања младих (РYЕ)"

412 Општи послови по питању рада

0023 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300.000,00 300.000,00

06 00 300.000,00 300.000,00Донације од међународних организација

Укупно за функцију  412 300.000,00 300.000,00

Извори финансирања за функцију  412

06 00 Донације од међународних организација 300.000,00 300.000,00

Укупно за активност Пројекат "Унапређивање запошљавања младих

(РYЕ)"
300.000,00 300.000,00

Извори финансирања за активност Пројекат "Унапређивање запошљавања младих (РYЕ)"

06 00 Донације од међународних организација 300.000,00 300.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01 907.573.075,84 300.000,00 907.873.075,84

01 00 Приходи из буџета 907.573.075,84 907.573.075,84

06 00 Донације од међународних организација 300.000,00 300.000,00

Извори финансирања за раздео 01
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Укупно

02 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

131 Опште кадровске услуге

0024 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
90.000.000,00 90.000.000,00

01 00 90.000.000,00 90.000.000,00Приходи из буџета

0025 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

16.110.000,00 16.110.000,00

01 00 16.110.000,00 16.110.000,00Приходи из буџета

0026 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 950.000,00 950.000,00

01 00 950.000,00 950.000,00Приходи из буџета

0027 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.100.000,00 2.100.000,00

01 00 2.100.000,00 2.100.000,00Приходи из буџета

0028 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.600.000,00 3.600.000,00

01 00 3.600.000,00 3.600.000,00Приходи из буџета

0029 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

0030 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.440.000,00 1.440.000,00

01 00 1.440.000,00 1.440.000,00Приходи из буџета

0031 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 4.000.000,00 4.000.000,00

01 00 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

0032 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.775.000,00 2.775.000,00

01 00 2.775.000,00 2.775.000,00Приходи из буџета

0033 426 МАТЕРИЈАЛ 2.130.000,00 2.130.000,00

01 00 2.130.000,00 2.130.000,00Приходи из буџета

0034 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 5.000,00 5.000,00

01 00 5.000,00 5.000,00Приходи из буџета

0035 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 680.000,00 680.000,00

01 00 680.000,00 680.000,00Приходи из буџета

0036 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

25.000,00 25.000,00

01 00 25.000,00 25.000,00Приходи из буџета

0037 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  131 124.425.000,00 124.425.000,00

Извори финансирања за функцију  131

01 00 Приходи из буџета 124.425.000,00 124.425.000,00
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УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02 124.425.000,00 124.425.000,00

01 00 Приходи из буџета 124.425.000,00 124.425.000,00

Извори финансирања за раздео 02
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Укупно

03 ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

111 Извршни и законодавни органи

0038 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
11.302.000,00 11.302.000,00

01 00 11.302.000,00 11.302.000,00Приходи из буџета

0039 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

2.023.058,00 2.023.058,00

01 00 2.023.058,00 2.023.058,00Приходи из буџета

0040 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 36.200,00 36.200,00

01 00 36.200,00 36.200,00Приходи из буџета

0041 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 196.800,00 196.800,00

01 00 196.800,00 196.800,00Приходи из буџета

0042 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0043 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.719.300,00 1.719.300,00

01 00 1.719.300,00 1.719.300,00Приходи из буџета

0044 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 16.635.200,00 16.635.200,00

Трошкови службених путовања у земљи1 100.000,00 100.000,00

01 001 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

Трошкови службених путовања у иностранство2 16.535.200,00 16.535.200,00

01 002 16.535.200,00 16.535.200,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 16.635.200,00 16.635.200,00

0045 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.715.000,00 4.715.000,00

01 00 4.715.000,00 4.715.000,00Приходи из буџета

0046 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

0047 426 МАТЕРИЈАЛ 663.000,00 663.000,00

01 00 663.000,00 663.000,00Приходи из буџета

0048 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 98.000,00 98.000,00

01 00 98.000,00 98.000,00Приходи из буџета

0049 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

1.200.000,00 1.200.000,00

01 00 1.200.000,00 1.200.000,00Приходи из буџета

0050 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета
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0051 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.700.000,00 1.700.000,00

01 00 1.700.000,00 1.700.000,00Приходи из буџета

0052 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

29.000,00 29.000,00

01 00 29.000,00 29.000,00Приходи из буџета

0053 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

4.000,00 4.000,00

01 00 4.000,00 4.000,00Приходи из буџета

0054 484 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ

ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ

ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА

4.350.300,02 4.350.300,02

15 00 4.350.300,02 4.350.300,02Неутрошена средства донација из ранијих

година

0055 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

48.000,00 48.000,00

01 00 48.000,00 48.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  111 40.780.558,00 4.350.300,02 45.130.858,02

Извори финансирања за функцију  111

01 00 Приходи из буџета 40.780.558,00 40.780.558,00

15 00 4.350.300,02 4.350.300,02Неутрошена средства донација из ранијих

година

112 Финансијски и фискални послови

0056 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

4.003.547.000,00 4.003.547.000,00

10 00 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00Примања од домаћих задуживања

Укупно за функцију  112 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00

Извори финансирања за функцију  112

10 00 Примања од домаћих задуживања 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00

411 Општи економски и комерцијални послови

0057 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 87.439.475,00 87.439.475,00

Фонд "Европски послови" Аутономне Покрајине

Војводине

1 87.439.475,00 87.439.475,00

01 001 87.439.475,00 87.439.475,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 87.439.475,00 87.439.475,00

Укупно за функцију  411 87.439.475,00 87.439.475,00

Извори финансирања за функцију  411

01 00 Приходи из буџета 87.439.475,00 87.439.475,00
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Укупно

0301 Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине

Војводине

112 Финансијски и фискални послови

0058 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

0059 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

0060 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

01 00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  112 4.502.000.000,00 4.502.000.000,00

Извори финансирања за функцију  112

01 00 Приходи из буџета 4.502.000.000,00 4.502.000.000,00

Свега за главу 0301 4.502.000.000,00 4.502.000.000,00

01 00 Приходи из буџета 4.502.000.000,00 4.502.000.000,00

Извори финансирања за главу 0301

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03 8.633.767.033,00 4.350.300,02 8.638.117.333,02

01 00 Приходи из буџета 4.630.220.033,00 4.630.220.033,00

10 00 Примања од домаћих задуживања 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

4.350.300,02 4.350.300,02

Извори финансирања за раздео 03
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Укупно

04 СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

111 Извршни и законодавни органи

0061 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
40.340.764,77 40.340.764,77

01 00 40.340.764,77 40.340.764,77Приходи из буџета

0062 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

7.220.996,89 7.220.996,89

01 00 7.220.996,89 7.220.996,89Приходи из буџета

0063 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 267.811,07 267.811,07

01 00 267.811,07 267.811,07Приходи из буџета

0064 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.379.000,00 1.379.000,00

01 00 1.379.000,00 1.379.000,00Приходи из буџета

0065 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 915.269,32 915.269,32

01 00 915.269,32 915.269,32Приходи из буџета

0066 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

130.800,40 130.800,40

01 00 130.800,40 130.800,40Приходи из буџета

0067 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 607.500,00 607.500,00

01 00 607.500,00 607.500,00Приходи из буџета

0068 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

0069 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7.568.304,00 7.568.304,00

01 00 7.568.304,00 7.568.304,00Приходи из буџета

0070 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

0071 426 МАТЕРИЈАЛ 280.000,00 280.000,00

01 00 280.000,00 280.000,00Приходи из буџета

0072 441 ОТПЛАТА  ДОМАЋИХ КАМАТА 4.000,00 4.000,00

01 00 4.000,00 4.000,00Приходи из буџета

0073 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

43.000,00 43.000,00

01 00 43.000,00 43.000,00Приходи из буџета

0074 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  111 58.968.446,45 58.968.446,45

Извори финансирања за функцију  111

01 00 Приходи из буџета 58.968.446,45 58.968.446,45

32



27. фебруар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 3 - Страна 149

Р
а
з
д
е
о

Г
л
а
в
а

А
к
т
и
в
н
о
с
т

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

Е
к
о
н
о
м
с
к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

Б
р
о
ј
п
о
з
и
ц
и
ј
е

И
з
в
о
р

ф
и
н
а
н
с
и
р
а
њ
а

Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и
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Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

412 Општи послови по питању рада

0075 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 310.000,00 310.000,00

01 00 310.000,00 310.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 310.000,00 310.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 310.000,00 310.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04 59.278.446,45 59.278.446,45

01 00 Приходи из буџета 59.278.446,45 59.278.446,45

Извори финансирања за раздео 04
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених
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Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

411 Општи економски и комерцијални послови

0076 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
54.158.480,14 54.158.480,14

01 00 44.108.480,14 44.108.480,14Приходи из буџета

07 10 10.050.000,00 10.050.000,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0077 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

9.694.367,95 9.694.367,95

01 00 7.895.417,95 7.895.417,95Приходи из буџета

07 10 1.798.950,00 1.798.950,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0078 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 380.000,00 380.000,00

01 00 380.000,00 380.000,00Приходи из буџета

0079 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.230.000,00 1.230.000,00

01 00 1.230.000,00 1.230.000,00Приходи из буџета

0080 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.812.405,00 1.812.405,00

01 00 1.500.000,00 1.500.000,00Приходи из буџета

07 10 312.405,00 312.405,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0081 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

120.283,35 120.283,35

01 00 120.283,35 120.283,35Приходи из буџета

0082 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 851.000,00 851.000,00

01 00 851.000,00 851.000,00Приходи из буџета

0083 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 960.000,00 960.000,00

01 00 960.000,00 960.000,00Приходи из буџета

0084 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.440.000,00 274.506,32 5.714.506,32

01 00 5.440.000,00 5.440.000,00Приходи из буџета

15 00 274.506,32 274.506,32Неутрошена средства донација из ранијих

година

0085 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

0086 426 МАТЕРИЈАЛ 1.000.000,00 690.815,51 1.690.815,51

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

15 00 690.815,51 690.815,51Неутрошена средства донација из ранијих

година
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Укупно

0087 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

0088 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

2.540.000,00 2.540.000,00

01 00 2.540.000,00 2.540.000,00Приходи из буџета

0089 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0090 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.000.000,00 6.000.000,00

01 00 6.000.000,00 6.000.000,00Приходи из буџета

0091 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

75.000,00 75.000,00

01 00 75.000,00 75.000,00Приходи из буџета

0092 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

40.000,00 40.000,00

01 00 40.000,00 40.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  411 84.522.536,44 965.321,83 85.487.858,27

Извори финансирања за функцију  411

01 00 Приходи из буџета 72.361.181,44 72.361.181,44

15 00 965.321,83 965.321,83

07 10

Неутрошена средства донација из ранијих

година

12.161.355,00 12.161.355,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

01 Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа

411 Општи економски и комерцијални послови

0093 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 50.000.000,00 50.000.000,00

Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине1 50.000.000,00 50.000.000,00

13 001 50.000.000,00 50.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

50.000.000,00 50.000.000,00

Укупно за функцију  411 50.000.000,00 50.000.000,00

Извори финансирања за функцију  411

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

50.000.000,00 50.000.000,00

474 Вишенаменски развојни пројекти

0094 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.150.000,00 6.150.000,00

01 00 6.150.000,00 6.150.000,00Приходи из буџета
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0095 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000.000,00 2.000.000,00

01 00 2.000.000,00 2.000.000,00Приходи из буџета

0096 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

0097 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

59.000.000,00 59.000.000,00

01 00 40.000.000,00 40.000.000,00Приходи из буџета

12 04 19.000.000,00 19.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

0098 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

11.400.000,00 11.400.000,00

01 00 5.800.000,00 5.800.000,00Приходи из буџета

12 04 5.600.000,00 5.600.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

0099 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

14.800.000,00 14.800.000,00

01 00 14.800.000,00 14.800.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  474 93.750.000,00 93.750.000,00

Извори финансирања за функцију  474

01 00 Приходи из буџета 69.150.000,00 69.150.000,00

12 04 24.600.000,00 24.600.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

Укупно за активност Подршка програмима развоја привреде,
предузетништва, малих и средњих предузећа

143.750.000,00 143.750.000,00

Извори финансирања за активност Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа

01 00 Приходи из буџета 69.150.000,00 69.150.000,00

12 04

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

50.000.000,00 50.000.000,00

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

24.600.000,00 24.600.000,00

02 Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

473 Туризам

0100 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

0101 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета
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0102 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 13.680.000,00 13.680.000,00

01 00 13.680.000,00 13.680.000,00Приходи из буџета

0103 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

26.100.000,00 26.100.000,00

Туристичка организација Војводине1 25.000.000,00 25.000.000,00

01 001 25.000.000,00 25.000.000,00Приходи из буџета

Остали пројекти у области туризма2 1.100.000,00 1.100.000,00

01 002 1.100.000,00 1.100.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 26.100.000,00 26.100.000,00

0104 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

41.000.000,00 41.000.000,00

01 00 20.300.000,00 20.300.000,00Приходи из буџета

12 04 20.700.000,00 20.700.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

0105 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

14.600.000,00 14.600.000,00

01 00 9.000.000,00 9.000.000,00Приходи из буџета

12 04 5.600.000,00 5.600.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

0106 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

18.200.000,00 18.200.000,00

01 00 18.200.000,00 18.200.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  473 114.380.000,00 114.380.000,00

Извори финансирања за функцију  473

01 00 Приходи из буџета 88.080.000,00 88.080.000,00

12 04 26.300.000,00 26.300.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

Укупно за активност Подршка развоју туризма у Аутономној

Покрајини Војводини

114.380.000,00 114.380.000,00

Извори финансирања за активност Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

01 00 Приходи из буџета 88.080.000,00 88.080.000,00

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

26.300.000,00 26.300.000,00
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средстава

Укупно

03 Подршка развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини

450 Саобраћај

0107 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

0108 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

0109 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 9.400.000,00 9.400.000,00

01 00 9.400.000,00 9.400.000,00Приходи из буџета

0110 426 МАТЕРИЈАЛ 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

0111 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

40.000.000,00 40.000.000,00

01 00 15.000.000,00 15.000.000,00Приходи из буџета

12 04 25.000.000,00 25.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

Укупно за функцију  450 50.150.000,00 50.150.000,00

Извори финансирања за функцију  450

01 00 Приходи из буџета 25.150.000,00 25.150.000,00

12 04 25.000.000,00 25.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

460 Комуникације

0112 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

0113 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.300.000,00 5.300.000,00

01 00 5.300.000,00 5.300.000,00Приходи из буџета

0114 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

40.610.631,24 40.610.631,24

01 02 20.000.000,00 20.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

13 02 20.610.631,24 20.610.631,24Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

Укупно за функцију  460 46.060.631,24 46.060.631,24

Извори финансирања за функцију  460

01 00 Приходи из буџета 5.450.000,00 5.450.000,00

13 02 20.610.631,24 20.610.631,24

01 02

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

20.000.000,00 20.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

Укупно за активност Подршка развоју саобраћаја у Аутономној

Покрајини Војводини

96.210.631,24 96.210.631,24

Извори финансирања за активност Подршка развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини

01 00 Приходи из буџета 30.600.000,00 30.600.000,00

01 02

12 04

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

20.610.631,24 20.610.631,24

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

25.000.000,00 25.000.000,00

Приходи из буџета - наменски приходи 20.000.000,00 20.000.000,00

04 Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"

474 Вишенаменски развојни пројекти

0115 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 325.000,00 325.000,00

01 00 325.000,00 325.000,00Приходи из буџета

0116 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.900.000,00 5.900.000,00

01 00 5.900.000,00 5.900.000,00Приходи из буџета

0117 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.025.000,00 2.025.000,00

01 00 2.025.000,00 2.025.000,00Приходи из буџета

0118 426 МАТЕРИЈАЛ 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  474 8.400.000,00 8.400.000,00

Извори финансирања за функцију  474

01 00 Приходи из буџета 8.400.000,00 8.400.000,00

Укупно за активност Подршка пројекту "Најбоље из Војводине" 8.400.000,00 8.400.000,00

Извори финансирања за активност Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"

01 00 Приходи из буџета 8.400.000,00 8.400.000,00

05 Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини

474 Вишенаменски развојни пројекти

0119 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

0120 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.200.000,00 1.200.000,00

01 00 1.200.000,00 1.200.000,00Приходи из буџета

0121 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0122 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.000.000,00 6.000.000,00

01 00 6.000.000,00 6.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  474 8.000.000,00 8.000.000,00

Извори финансирања за функцију  474

01 00 Приходи из буџета 8.000.000,00 8.000.000,00

Укупно за активност Развој кластера у Аутономној Покрајини

Војводини

8.000.000,00 8.000.000,00

Извори финансирања за активност Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини

01 00 Приходи из буџета 8.000.000,00 8.000.000,00

06 Подршка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација

474 Вишенаменски развојни пројекти

0123 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3.850.000,00 3.850.000,00

01 00 3.850.000,00 3.850.000,00Приходи из буџета

0124 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 48.500.000,00 48.500.000,00

01 00 48.500.000,00 48.500.000,00Приходи из буџета

0125 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000.000,00 3.000.000,00

01 00 3.000.000,00 3.000.000,00Приходи из буџета

0126 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.600.000,00 2.600.000,00

01 00 2.600.000,00 2.600.000,00Приходи из буџета

0127 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

18.000.000,00 18.000.000,00

01 00 18.000.000,00 18.000.000,00Приходи из буџета

0128 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

3.800.000,00 3.800.000,00

01 00 3.800.000,00 3.800.000,00Приходи из буџета

0129 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5.000.000,00 5.000.000,00

01 00 5.000.000,00 5.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  474 84.750.000,00 84.750.000,00

Извори финансирања за функцију  474

01 00 Приходи из буџета 84.750.000,00 84.750.000,00

Укупно за активност Подршка промовисању путем сајмова и других

привредних манифестација

84.750.000,00 84.750.000,00

Извори финансирања за активност Подршка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација

01 00 Приходи из буџета 84.750.000,00 84.750.000,00
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05 540.013.167,68 965.321,83 540.978.489,51

01 00 Приходи из буџета 361.341.181,44 361.341.181,44

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 20.000.000,00 20.000.000,00

07 10 Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

12.161.355,00 12.161.355,00

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

75.900.000,00 75.900.000,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

50.000.000,00 50.000.000,00

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

20.610.631,24 20.610.631,24

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

965.321,83 965.321,83

Извори финансирања за раздео 05
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

06 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

412 Општи послови по питању рада

0130 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 760.000,00 760.000,00

01 00 760.000,00 760.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 760.000,00 760.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 760.000,00 760.000,00

421 Пољопривреда

0131 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
70.899.441,84 70.899.441,84

01 00 54.982.036,16 54.982.036,16Приходи из буџета

07 10 15.917.405,68 15.917.405,68Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0132 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

12.691.001,96 12.691.001,96

01 00 9.841.785,25 9.841.785,25Приходи из буџета

07 10 2.849.216,71 2.849.216,71Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0133 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 755.670,00 755.670,00

01 00 355.670,00 355.670,00Приходи из буџета

07 10 400.000,00 400.000,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0134 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 993.848,00 993.848,00

01 00 993.848,00 993.848,00Приходи из буџета

0135 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.366.277,00 3.366.277,00

01 00 2.866.277,00 2.866.277,00Приходи из буџета

07 10 500.000,00 500.000,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0136 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

191.928,94 191.928,94

01 00 191.928,94 191.928,94Приходи из буџета

0137 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.005.000,00 3.005.000,00

01 00 1.005.000,00 1.005.000,00Приходи из буџета

07 10 2.000.000,00 2.000.000,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове
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Укупно

0138 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

0139 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.240.000,00 2.240.000,00

01 00 1.940.000,00 1.940.000,00Приходи из буџета

07 10 300.000,00 300.000,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0140 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

0141 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 33.377,61 33.377,61

07 10 33.377,61 33.377,61Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0142 426 МАТЕРИЈАЛ 2.500.000,00 2.500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

07 10 2.000.000,00 2.000.000,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0143 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 4.000,00 4.000,00

01 00 4.000,00 4.000,00Приходи из буџета

0144 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

808.000,00 808.000,00

01 00 808.000,00 808.000,00Приходи из буџета

0145 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 16.000.000,00 16.000.000,00

Покрајински фонд за развој пољопривреде1 15.000.000,00 15.000.000,00

01 001 15.000.000,00 15.000.000,00Приходи из буџета

Остале текуће дотације и трансфери2 1.000.000,00 1.000.000,00

01 002 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 16.000.000,00 16.000.000,00

0146 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.160.000,00 2.160.000,00

01 00 2.160.000,00 2.160.000,00Приходи из буџета

0147 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

248.000,00 248.000,00

01 00 248.000,00 248.000,00Приходи из буџета

0148 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

4.000,00 4.000,00

01 00 4.000,00 4.000,00Приходи из буџета

0149 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

100.000.000,00 100.000.000,00

Покрајински фонд за развој пољопривреде1 100.000.000,00 100.000.000,00

12 041 100.000.000,00 100.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

100.000.000,00 100.000.000,00
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

Укупно за функцију  421 216.300.545,35 216.300.545,35

Извори финансирања за функцију  421

01 00 Приходи из буџета 92.300.545,35 92.300.545,35

12 04 100.000.000,00 100.000.000,00

07 10

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

24.000.000,00 24.000.000,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

01 Стручне пољопривредне службе

421 Пољопривреда

0150 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

137.148.000,00 137.148.000,00

01 00 116.648.000,00 116.648.000,00Приходи из буџета

12 04 20.500.000,00 20.500.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

0151 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

2.500.000,00 2.500.000,00

01 00 2.500.000,00 2.500.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  421 139.648.000,00 139.648.000,00

Извори финансирања за функцију  421

01 00 Приходи из буџета 119.148.000,00 119.148.000,00

12 04 20.500.000,00 20.500.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

Укупно за активност Стручне пољопривредне службе 139.648.000,00 139.648.000,00

Извори финансирања за активност Стручне пољопривредне службе

01 00 Приходи из буџета 119.148.000,00 119.148.000,00

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

20.500.000,00 20.500.000,00

03 Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта

421 Пољопривреда

0152 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

800.000.000,00 800.000.000,00

01 02 680.000.000,00 680.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

13 02 120.000.000,00 120.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0153 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

01 02 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

Укупно за функцију  421 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

Извори финансирања за функцију  421

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00

13 02 120.000.000,00 120.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

Укупно за активност Заштита, коришћење и уређење пољопривредног

земљишта

1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

Извори финансирања за активност Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

120.000.000,00 120.000.000,00

04 Унапређење сточарства

421 Пољопривреда

0154 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

65.474.000,00 65.474.000,00

01 00 65.474.000,00 65.474.000,00Приходи из буџета

0155 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

8.736.000,00 8.736.000,00

01 00 4.736.000,00 4.736.000,00Приходи из буџета

12 04 4.000.000,00 4.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

0156 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

8.500.000,00 8.500.000,00

01 00 8.500.000,00 8.500.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  421 82.710.000,00 82.710.000,00

Извори финансирања за функцију  421

01 00 Приходи из буџета 78.710.000,00 78.710.000,00

12 04 4.000.000,00 4.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

Укупно за активност Унапређење сточарства 82.710.000,00 82.710.000,00

Извори финансирања за активност Унапређење сточарства

01 00 Приходи из буџета 78.710.000,00 78.710.000,00

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

4.000.000,00 4.000.000,00
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

06 Рурални развој Војводине

421 Пољопривреда

0157 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

65.000.000,00 65.000.000,00

01 00 33.000.000,00 33.000.000,00Приходи из буџета

12 04 32.000.000,00 32.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

0158 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

35.000.000,00 35.000.000,00

01 00 10.000.000,00 10.000.000,00Приходи из буџета

12 04 25.000.000,00 25.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

0159 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

75.000.000,00 75.000.000,00

12 04 75.000.000,00 75.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

0160 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

25.000.000,00 25.000.000,00

01 00 25.000.000,00 25.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  421 200.000.000,00 200.000.000,00

Извори финансирања за функцију  421

01 00 Приходи из буџета 68.000.000,00 68.000.000,00

12 04 132.000.000,00 132.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

Укупно за активност Рурални развој Војводине 200.000.000,00 200.000.000,00

Извори финансирања за активност Рурални развој Војводине

01 00 Приходи из буџета 68.000.000,00 68.000.000,00

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

132.000.000,00 132.000.000,00
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0601 Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине

421 Пољопривреда

0161 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.000.000,00 8.000.000,00

01 02 8.000.000,00 8.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

0162 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.781.710.000,00 2.781.710.000,00

ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад1 2.781.710.000,00 2.781.710.000,00

01 021 2.781.710.000,00 2.781.710.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 2.781.710.000,00 2.781.710.000,00

0163 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

355.000.000,00 355.000.000,00

01 02 355.000.000,00 355.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

Укупно за функцију  421 3.144.710.000,00 3.144.710.000,00

Извори финансирања за функцију  421

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 3.144.710.000,00 3.144.710.000,00

Свега за главу 0601 3.144.710.000,00 3.144.710.000,00

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 3.144.710.000,00 3.144.710.000,00

Извори финансирања за главу 0601

0602 Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине

422 Шумарство

0164 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.000.000,00 5.000.000,00

01 02 5.000.000,00 5.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

0165 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

355.500.000,00 355.500.000,00

01 02 285.500.000,00 285.500.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

13 02 70.000.000,00 70.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

0166 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

3.000.000,00 3.000.000,00

01 02 3.000.000,00 3.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

0167 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 3.000.000,00 3.000.000,00

01 02 3.000.000,00 3.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

0168 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.500.000,00 3.500.000,00

01 02 3.500.000,00 3.500.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

Укупно за функцију  422 370.000.000,00 370.000.000,00

Извори финансирања за функцију  422

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 300.000.000,00 300.000.000,00

13 02 70.000.000,00 70.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

Свега за главу 0602 370.000.000,00 370.000.000,00

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 300.000.000,00 300.000.000,00

Извори финансирања за главу 0602

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

70.000.000,00 70.000.000,00

0603 Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине

423 Лов и риболов

0169 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

28.500.000,00 28.500.000,00

01 02 28.500.000,00 28.500.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

0170 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

500.000,00 500.000,00

01 02 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

0171 484 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ

ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ

ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА

1.000.000,00 1.000.000,00

01 02 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

Укупно за функцију  423 30.000.000,00 30.000.000,00

Извори финансирања за функцију  423

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 30.000.000,00 30.000.000,00

Свега за главу 0603 30.000.000,00 30.000.000,00

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 30.000.000,00 30.000.000,00

Извори финансирања за главу 0603

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06 5.984.128.545,35 5.984.128.545,35

01 00 Приходи из буџета 358.918.545,35 358.918.545,35

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 5.154.710.000,00 5.154.710.000,00

07 10 Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

24.000.000,00 24.000.000,00

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

256.500.000,00 256.500.000,00

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

190.000.000,00 190.000.000,00

Извори финансирања за раздео 06
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО

ИНФОРМИСАЊЕ

412 Општи послови по питању рада

0172 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 350.000,00 350.000,00

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 350.000,00 350.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 350.000,00 350.000,00

820 Услуге културе

0173 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
52.415.462,00 52.415.462,00

01 00 52.415.462,00 52.415.462,00Приходи из буџета

0174 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

9.382.368,00 9.382.368,00

01 00 9.382.368,00 9.382.368,00Приходи из буџета

0175 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 354.850,00 354.850,00

01 00 354.850,00 354.850,00Приходи из буџета

0176 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.218.000,00 1.218.000,00

01 00 1.218.000,00 1.218.000,00Приходи из буџета

0177 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 975.861,00 975.861,00

01 00 975.861,00 975.861,00Приходи из буџета

0178 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

400.944,50 400.944,50

01 00 400.944,50 400.944,50Приходи из буџета

0179 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 972.000,00 972.000,00

01 00 972.000,00 972.000,00Приходи из буџета

0180 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

0181 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.700.000,00 2.700.000,00

01 00 2.700.000,00 2.700.000,00Приходи из буџета

0182 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

0183 426 МАТЕРИЈАЛ 850.000,00 850.000,00

01 00 850.000,00 850.000,00Приходи из буџета

0184 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 800,00 800,00

01 00 800,00 800,00Приходи из буџета
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0185 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

48.300.000,00 48.300.000,00

01 00 48.300.000,00 48.300.000,00Приходи из буџета

0186 462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

220.000,00 220.000,00

01 00 220.000,00 220.000,00Приходи из буџета

0187 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

68.000.000,00 68.000.000,00

01 00 68.000.000,00 68.000.000,00Приходи из буџета

0188 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 5.000.000,00 5.000.000,00

01 00 5.000.000,00 5.000.000,00Приходи из буџета

0189 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

174.420.000,00 174.420.000,00

Програми и пројекти у области културе и

уметности

1 120.000.000,00 120.000.000,00

01 001 120.000.000,00 120.000.000,00Приходи из буџета

Обнова и опремање дела зграде задужбине Саве

Текелије у Будимпешти

2 7.420.000,00 7.420.000,00

01 002 7.420.000,00 7.420.000,00Приходи из буџета

За делатност завода за културу националних

мањина

3 47.000.000,00 47.000.000,00

01 003 47.000.000,00 47.000.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 174.420.000,00 174.420.000,00

0190 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

4.500,00 4.500,00

01 00 4.500,00 4.500,00Приходи из буџета

0191 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

800,00 800,00

01 00 800,00 800,00Приходи из буџета

0192 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  820 366.015.585,50 366.015.585,50

Извори финансирања за функцију  820

01 00 Приходи из буџета 366.015.585,50 366.015.585,50

830 Услуге емитовања и штампања

0193 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
36.230.000,00 36.230.000,00

01 00 36.230.000,00 36.230.000,00Приходи из буџета

0194 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

6.495.000,00 6.495.000,00

01 00 6.495.000,00 6.495.000,00Приходи из буџета
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0195 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 270.000,00 270.000,00

01 00 270.000,00 270.000,00Приходи из буџета

0196 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 450.000,00 450.000,00

01 00 450.000,00 450.000,00Приходи из буџета

0197 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 785.000,00 785.000,00

01 00 785.000,00 785.000,00Приходи из буџета

0198 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0199 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.150.000,00 2.150.000,00

01 00 2.150.000,00 2.150.000,00Приходи из буџета

0200 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 208.000,00 208.000,00

01 00 208.000,00 208.000,00Приходи из буџета

0201 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 16.465.000,00 16.465.000,00

01 00 16.465.000,00 16.465.000,00Приходи из буџета

0202 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 375.000,00 375.000,00

01 00 375.000,00 375.000,00Приходи из буџета

0203 426 МАТЕРИЈАЛ 847.000,00 847.000,00

01 00 847.000,00 847.000,00Приходи из буџета

0204 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0205 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

311.900.000,00 311.900.000,00

Медији покрајинског значаја1 300.000.000,00 300.000.000,00

01 001 300.000.000,00 300.000.000,00Приходи из буџета

"Дневник Холдинг", а.д, финансијска помоћ за

текуће пословање

2 4.000.000,00 4.000.000,00

01 002 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

Подстицање јавног информисања3 5.000.000,00 5.000.000,00

01 003 5.000.000,00 5.000.000,00Приходи из буџета

Радиодифузна Установа Војводине - РТВ
Војводине-доградња система телевизијског и аудио

покривања рада Скупштине АПВ и Владе АПВ

4 2.900.000,00 2.900.000,00

01 004 2.900.000,00 2.900.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 311.900.000,00 311.900.000,00

0206 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

37.500.000,00 37.500.000,00

Подстицање јавног информисања1 37.500.000,00 37.500.000,00

01 001 37.500.000,00 37.500.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 37.500.000,00 37.500.000,00
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0207 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 64.000.000,00 64.000.000,00

Помоћ медијима у дијаспори за информисање на

српском језику

1 2.000.000,00 2.000.000,00

01 001 2.000.000,00 2.000.000,00Приходи из буџета

Унапређење професионалних стандарда јавних

гласила

2 2.000.000,00 2.000.000,00

01 002 2.000.000,00 2.000.000,00Приходи из буџета

Остале текуће дотације и трансфери - Финансијска

помоћ за лист "Дневник"
3 60.000.000,00 60.000.000,00

01 003 60.000.000,00 60.000.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 64.000.000,00 64.000.000,00

0208 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

15.000.000,00 15.000.000,00

Помоћ за остваривање права на информисање

хендикепираних лица и других лица са посебним

потребама

1 10.000.000,00 10.000.000,00

01 001 10.000.000,00 10.000.000,00Приходи из буџета

Подстицање јавног информисања2 5.000.000,00 5.000.000,00

01 002 5.000.000,00 5.000.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 15.000.000,00 15.000.000,00

0209 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

16.000,00 16.000,00

01 00 16.000,00 16.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  830 492.693.000,00 492.693.000,00

Извори финансирања за функцију  830

01 00 Приходи из буџета 492.693.000,00 492.693.000,00

0701 Индиректни корисници у области културе

820 Услуге културе

0210 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
706.335.200,00 51.042.170,00 757.377.370,00

01 00 706.335.200,00 706.335.200,00Приходи из буџета

04 00 18.602.170,00 18.602.170,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 32.440.000,00 32.440.000,00Трансфери од других нивоа власти

0211 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

132.719.600,00 9.186.180,00 141.905.780,00

01 00 132.719.600,00 132.719.600,00Приходи из буџета

04 00 3.379.180,00 3.379.180,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 5.807.000,00 5.807.000,00Трансфери од других нивоа власти

0212 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 15.058.700,00 791.230,00 15.849.930,00

01 00 15.058.700,00 15.058.700,00Приходи из буџета

04 00 325.230,00 325.230,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 396.000,00 396.000,00Трансфери од других нивоа власти

13 06 70.000,00 70.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
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0213 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 6.742.100,00 21.752.320,00 28.494.420,00

01 00 6.742.100,00 6.742.100,00Приходи из буџета

03 00 20.584.820,00 20.584.820,00Социјални доприноси

04 00 1.167.500,00 1.167.500,00Сопствени приходи буџетских корисника

0214 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 22.052.600,00 1.360.060,00 23.412.660,00

01 00 22.052.600,00 22.052.600,00Приходи из буџета

04 00 1.360.060,00 1.360.060,00Сопствени приходи буџетских корисника

0215 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

4.267.000,00 1.151.000,00 5.418.000,00

01 00 4.267.000,00 4.267.000,00Приходи из буџета

04 00 1.151.000,00 1.151.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0216 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 115.574.000,00 15.264.900,00 130.838.900,00

01 00 115.574.000,00 115.574.000,00Приходи из буџета

04 00 7.341.000,00 7.341.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 65.000,00 65.000,00Донације од иностраних земаља

06 00 22.400,00 22.400,00Донације од међународних организација

07 00 7.537.000,00 7.537.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 9.000,00 9.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

13 06 290.500,00 290.500,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0217 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 17.962.500,00 20.911.300,00 38.873.800,00

01 00 17.962.500,00 17.962.500,00Приходи из буџета

04 00 11.523.900,00 11.523.900,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 18.000,00 18.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 8.216.000,00 8.216.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 578.400,00 578.400,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

13 06 575.000,00 575.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0218 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 34.169.100,00 28.149.500,00 62.318.600,00

01 00 34.169.100,00 34.169.100,00Приходи из буџета

04 00 12.384.900,00 12.384.900,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 1.830.000,00 1.830.000,00Донације од иностраних земаља

06 00 48.600,00 48.600,00Донације од међународних организација

07 00 12.380.000,00 12.380.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 100.000,00 100.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

13 06 756.000,00 756.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

15 00 650.000,00 650.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година
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0219 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 101.266.550,00 77.569.250,00 178.835.800,00

01 00 101.266.550,00 101.266.550,00Приходи из буџета

04 00 38.104.650,00 38.104.650,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 2.000.000,00 2.000.000,00Донације од иностраних земаља

06 00 972.000,00 972.000,00Донације од међународних организација

07 00 30.804.000,00 30.804.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 2.711.700,00 2.711.700,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

13 06 2.126.900,00 2.126.900,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

15 00 850.000,00 850.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0220 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 22.721.000,00 2.655.000,00 25.376.000,00

01 00 22.721.000,00 22.721.000,00Приходи из буџета

04 00 2.380.000,00 2.380.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 60.000,00 60.000,00Донације од иностраних земаља

13 06 215.000,00 215.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0221 426 МАТЕРИЈАЛ 29.736.700,00 17.206.300,00 46.943.000,00

01 00 29.736.700,00 29.736.700,00Приходи из буџета

04 00 7.045.300,00 7.045.300,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 20.000,00 20.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 7.794.000,00 7.794.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 40.000,00 40.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

13 06 2.307.000,00 2.307.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0222 431 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И

ОПРЕМЕ

800.000,00 800.000,00

04 00 750.000,00 750.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 50.000,00 50.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0223 441 ОТПЛАТА  ДОМАЋИХ КАМАТА 1.000,00 1.000,00

04 00 1.000,00 1.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0224 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 130.000,00 121.000,00 251.000,00

01 00 130.000,00 130.000,00Приходи из буџета

04 00 106.000,00 106.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 15.000,00 15.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и
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издаци из

додатних

средстава

Укупно

0225 462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

680.000,00 170.000,00 850.000,00

01 00 680.000,00 680.000,00Приходи из буџета

04 00 170.000,00 170.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0226 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 5.800,00 20.000,00 25.800,00

01 00 5.800,00 5.800,00Приходи из буџета

04 00 20.000,00 20.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0227 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

1.320.000,00 550.000,00 1.870.000,00

01 00 1.320.000,00 1.320.000,00Приходи из буџета

04 00 400.000,00 400.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

08 00 150.000,00 150.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

0228 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

106.000,00 106.000,00

04 00 106.000,00 106.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0229 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

320.700,00 1.225.500,00 1.546.200,00

01 00 320.700,00 320.700,00Приходи из буџета

04 00 1.111.000,00 1.111.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

08 00 7.500,00 7.500,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

13 06 107.000,00 107.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0230 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

1.100.250,00 1.006.000,00 2.106.250,00

01 00 1.100.250,00 1.100.250,00Приходи из буџета

04 00 1.006.000,00 1.006.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0231 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 150.000,00 20.000,00 170.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

04 00 20.000,00 20.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0232 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 15.263.100,00 5.833.000,00 21.096.100,00

01 00 15.263.100,00 15.263.100,00Приходи из буџета

04 00 2.755.000,00 2.755.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

06 00 918.000,00 918.000,00Донације од међународних организација

08 00 80.000,00 80.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

09 00 1.020.000,00 1.020.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 1.060.000,00 1.060.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
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Укупно

0233 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 3.515.000,00 330.500,00 3.845.500,00

01 00 3.515.000,00 3.515.000,00Приходи из буџета

04 00 190.000,00 190.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 140.500,00 140.500,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0234 523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 602.000,00 602.000,00

04 00 402.000,00 402.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

09 00 200.000,00 200.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

0235 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

50.000,00 50.000,00

12 00 50.000,00 50.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

Укупно за функцију  820 1.231.089.900,00 257.874.210,00 1.488.964.110,00

Извори финансирања за функцију  820

01 00 Приходи из буџета 1.231.089.900,00 1.231.089.900,00

15 00 1.500.000,00 1.500.000,00

13 06

Неутрошена средства донација из ранијих

година

7.712.900,00 7.712.900,00

12 00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

50.000,00 50.000,00

09 00

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

1.220.000,00 1.220.000,00

08 00

Примања од продаје нефинансијске имовине

3.676.600,00 3.676.600,00

07 00

Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

105.374.000,00 105.374.000,00

06 00

Трансфери од других нивоа власти

1.961.000,00 1.961.000,00

05 00

Донације од међународних организација

3.993.000,00 3.993.000,00

04 00

Донације од иностраних земаља

111.801.890,00 111.801.890,00

03 00

Сопствени приходи буџетских корисника

20.584.820,00 20.584.820,00Социјални доприноси

Свега за главу 0701 1.231.089.900,00 257.874.210,00 1.488.964.110,00

01 00 Приходи из буџета 1.231.089.900,00 1.231.089.900,00

Извори финансирања за главу 0701

03 00 Социјални доприноси 20.584.820,00 20.584.820,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 111.801.890,00 111.801.890,00

05 00 Донације од иностраних земаља 3.993.000,00 3.993.000,00

06 00 Донације од међународних организација 1.961.000,00 1.961.000,00

07 00 Трансфери од других нивоа власти 105.374.000,00 105.374.000,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

3.676.600,00 3.676.600,00

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.220.000,00 1.220.000,00

12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

50.000,00 50.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
7.712.900,00 7.712.900,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

1.500.000,00 1.500.000,00
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УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07 2.090.148.485,50 257.874.210,00 2.348.022.695,50

01 00 Приходи из буџета 2.090.148.485,50 2.090.148.485,50

03 00 Социјални доприноси 20.584.820,00 20.584.820,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 111.801.890,00 111.801.890,00

05 00 Донације од иностраних земаља 3.993.000,00 3.993.000,00

06 00 Донације од међународних организација 1.961.000,00 1.961.000,00

07 00 Трансфери од других нивоа власти 105.374.000,00 105.374.000,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

3.676.600,00 3.676.600,00

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.220.000,00 1.220.000,00

12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

50.000,00 50.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
7.712.900,00 7.712.900,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

1.500.000,00 1.500.000,00

Извори финансирања за раздео 07

57



Страна 174 - Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 27. фебруар 2012.

Р
а
з
д
е
о

Г
л
а
в
а

А
к
т
и
в
н
о
с
т

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

Е
к
о
н
о
м
с
к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

Б
р
о
ј
п
о
з
и
ц
и
ј
е

И
з
в
о
р

ф
и
н
а
н
с
и
р
а
њ
а

Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из
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средстава

Укупно

08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ

ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

040 Породица и деца

0236 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
20.504.687,00 20.504.687,00

01 00 20.504.687,00 20.504.687,00Приходи из буџета

0237 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

3.670.341,00 3.670.341,00

01 00 3.670.341,00 3.670.341,00Приходи из буџета

0238 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

0239 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.086.000,00 1.086.000,00

01 00 1.086.000,00 1.086.000,00Приходи из буџета

0240 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 684.590,00 684.590,00

01 00 684.590,00 684.590,00Приходи из буџета

0241 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

160.377,80 160.377,80

01 00 160.377,80 160.377,80Приходи из буџета

0242 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 262.000,00 262.000,00

01 00 262.000,00 262.000,00Приходи из буџета

0243 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

0244 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 14.355.000,00 14.355.000,00

01 00 14.355.000,00 14.355.000,00Приходи из буџета

0245 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 105.000,00 105.000,00

01 00 105.000,00 105.000,00Приходи из буџета

0246 426 МАТЕРИЈАЛ 310.000,00 310.000,00

01 00 310.000,00 310.000,00Приходи из буџета

0247 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

3.550.000,00 3.550.000,00

01 00 3.550.000,00 3.550.000,00Приходи из буџета

0248 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.400.000,00 1.400.000,00

01 00 1.400.000,00 1.400.000,00Приходи из буџета

0249 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

24.000,00 24.000,00

01 00 24.000,00 24.000,00Приходи из буџета
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0250 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

8.000,00 8.000,00

01 00 8.000,00 8.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  040 46.769.995,80 46.769.995,80

Извори финансирања за функцију  040

01 00 Приходи из буџета 46.769.995,80 46.769.995,80

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

0251 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
23.948.434,00 23.948.434,00

01 00 23.948.434,00 23.948.434,00Приходи из буџета

0252 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

4.286.771,00 4.286.771,00

01 00 4.286.771,00 4.286.771,00Приходи из буџета

0253 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 275.000,00 275.000,00

01 00 275.000,00 275.000,00Приходи из буџета

0254 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 560.000,00 560.000,00

01 00 560.000,00 560.000,00Приходи из буџета

0255 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 203.693,00 203.693,00

01 00 203.693,00 203.693,00Приходи из буџета

0256 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

272.117,85 272.117,85

01 00 272.117,85 272.117,85Приходи из буџета

0257 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 101.000,00 101.000,00

01 00 101.000,00 101.000,00Приходи из буџета

0258 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

0259 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.492.000,00 1.492.000,00

01 00 1.492.000,00 1.492.000,00Приходи из буџета

0260 426 МАТЕРИЈАЛ 110.000,00 110.000,00

01 00 110.000,00 110.000,00Приходи из буџета

0261 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

28.500.000,00 28.500.000,00

01 00 28.500.000,00 28.500.000,00Приходи из буџета

0262 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

30.000.000,00 30.000.000,00

Црвени крст Војводине1 10.000.000,00 10.000.000,00

01 001 10.000.000,00 10.000.000,00Приходи из буџета

Удружења  бораца, ратних, војних и цивилних

инвалида рата

2 4.000.000,00 4.000.000,00

01 002 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

Инвалидске, хуманитарне и друге невладине

организације

3 6.000.000,00 6.000.000,00

01 003 6.000.000,00 6.000.000,00Приходи из буџета

Невладине организације које учествују у

реализацији програма посебних облика социјалне

заштите

4 10.000.000,00 10.000.000,00

01 004 10.000.000,00 10.000.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 30.000.000,00 30.000.000,00
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0263 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

21.000,00 21.000,00

01 00 21.000,00 21.000,00Приходи из буџета

0264 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

7.000,00 7.000,00

01 00 7.000,00 7.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  090 90.077.015,85 90.077.015,85

Извори финансирања за функцију  090

01 00 Приходи из буџета 90.077.015,85 90.077.015,85

760 Здравство некласификовано на другом месту

0265 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
92.299.871,00 92.299.871,00

01 00 92.299.871,00 92.299.871,00Приходи из буџета

0266 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

16.521.679,00 16.521.679,00

01 00 16.521.679,00 16.521.679,00Приходи из буџета

0267 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 688.137,00 688.137,00

01 00 688.137,00 688.137,00Приходи из буџета

0268 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.760.000,00 2.760.000,00

01 00 2.760.000,00 2.760.000,00Приходи из буџета

0269 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.967.000,00 3.967.000,00

01 00 3.967.000,00 3.967.000,00Приходи из буџета

0270 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

2.205.194,75 2.205.194,75

01 00 2.205.194,75 2.205.194,75Приходи из буџета

0271 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5.800.000,00 5.800.000,00

01 00 5.800.000,00 5.800.000,00Приходи из буџета

0272 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.200.000,00 1.200.000,00

01 00 1.200.000,00 1.200.000,00Приходи из буџета

0273 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.270.000,00 2.270.000,00

01 00 2.270.000,00 2.270.000,00Приходи из буџета

0274 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

0275 426 МАТЕРИЈАЛ 440.000,00 440.000,00

01 00 440.000,00 440.000,00Приходи из буџета

0276 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 4.800.000,00 4.800.000,00

Фонд кластер здравственог туризма Војводине1 4.800.000,00 4.800.000,00

01 001 4.800.000,00 4.800.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 4.800.000,00 4.800.000,00
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0277 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

30.000,00 30.000,00

01 00 30.000,00 30.000,00Приходи из буџета

0278 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

30.000,00 30.000,00

01 00 30.000,00 30.000,00Приходи из буџета

0279 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ

ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ

ДРЖАВНИХ ОРГАНА

6.600,00 6.600,00

01 00 6.600,00 6.600,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  760 133.318.481,75 133.318.481,75

Извори финансирања за функцију  760

01 00 Приходи из буџета 133.318.481,75 133.318.481,75

01 Унапређење услова за лечење

760 Здравство некласификовано на другом месту

0280 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

193.488.498,59 193.488.498,59

За побољшање услова лечења1 111.488.498,59 111.488.498,59

01 001 111.488.498,59 111.488.498,59Приходи из буџета

Специјална болница за рехабилитацију "Термал"
Врдник

2 82.000.000,00 82.000.000,00

01 002 82.000.000,00 82.000.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 193.488.498,59 193.488.498,59

Укупно за функцију  760 193.488.498,59 193.488.498,59

Извори финансирања за функцију  760

01 00 Приходи из буџета 193.488.498,59 193.488.498,59

Укупно за активност Унапређење услова за лечење 193.488.498,59 193.488.498,59

Извори финансирања за активност Унапређење услова за лечење

01 00 Приходи из буџета 193.488.498,59 193.488.498,59

02 Опремање здравствених установа опремом за превенцију и  лечења од болести

насталих као последица пушења

760 Здравство некласификовано на другом месту

0281 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

254.475.000,00 254.475.000,00

07 00 254.475.000,00 254.475.000,00Трансфери од других нивоа власти

Укупно за функцију  760 254.475.000,00 254.475.000,00

Извори финансирања за функцију  760

07 00 Трансфери од других нивоа власти 254.475.000,00 254.475.000,00

Укупно за активност Опремање здравствених установа опремом за

превенцију и  лечења од болести насталих као

последица пушења

254.475.000,00 254.475.000,00

Извори финансирања за активност Опремање здравствених установа опремом за превенцију и  лечења од болести насталих као

последица пушења

07 00 Трансфери од других нивоа власти 254.475.000,00 254.475.000,00
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

03 Подршка невладиним организацијама

760 Здравство некласификовано на другом месту

0282 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.400.000,00 2.400.000,00

01 00 2.400.000,00 2.400.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  760 2.400.000,00 2.400.000,00

Извори финансирања за функцију  760

01 00 Приходи из буџета 2.400.000,00 2.400.000,00

Укупно за активност Подршка невладиним организацијама 2.400.000,00 2.400.000,00

Извори финансирања за активност Подршка невладиним организацијама

01 00 Приходи из буџета 2.400.000,00 2.400.000,00

04 Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

040 Породица и деца

0283 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.400.000,00 5.400.000,00

01 00 5.400.000,00 5.400.000,00Приходи из буџета

0284 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

195.000.000,00 195.000.000,00

01 00 195.000.000,00 195.000.000,00Приходи из буџета

0285 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

383.000.000,00 383.000.000,00

01 00 383.000.000,00 383.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  040 583.400.000,00 583.400.000,00

Извори финансирања за функцију  040

01 00 Приходи из буџета 583.400.000,00 583.400.000,00

Укупно за активност Програм демографског развоја Аутономне

Покрајине Војводине

583.400.000,00 583.400.000,00

Извори финансирања за активност Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

01 00 Приходи из буџета 583.400.000,00 583.400.000,00

05 Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

0286 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

29.600.000,00 29.600.000,00

01 00 29.600.000,00 29.600.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  070 29.600.000,00 29.600.000,00

Извори финансирања за функцију  070

01 00 Приходи из буџета 29.600.000,00 29.600.000,00
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Укупно

Укупно за активност Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и

расељеним лицима

29.600.000,00 29.600.000,00

Извори финансирања за активност Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

01 00 Приходи из буџета 29.600.000,00 29.600.000,00

0801 Покрајински завод за социјалну заштиту

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

0287 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
11.016.000,00 11.016.000,00

01 00 11.016.000,00 11.016.000,00Приходи из буџета

0288 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

1.972.000,00 1.972.000,00

01 00 1.972.000,00 1.972.000,00Приходи из буџета

0289 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 220.000,00 220.000,00

01 00 220.000,00 220.000,00Приходи из буџета

0290 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 210.000,00 210.000,00

01 00 210.000,00 210.000,00Приходи из буџета

0291 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 180.000,00 180.000,00

01 00 180.000,00 180.000,00Приходи из буџета

0292 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.265.100,00 1.265.100,00

01 00 1.265.100,00 1.265.100,00Приходи из буџета

0293 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 720.000,00 150.000,00 870.000,00

01 00 720.000,00 720.000,00Приходи из буџета

06 00 150.000,00 150.000,00Донације од међународних организација

0294 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 120.000,00 450.000,00 570.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

06 00 450.000,00 450.000,00Донације од међународних организација

0295 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.040.000,00 3.750.000,00 4.790.000,00

01 00 1.040.000,00 1.040.000,00Приходи из буџета

06 00 3.750.000,00 3.750.000,00Донације од међународних организација

0296 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 160.000,00 160.000,00

01 00 160.000,00 160.000,00Приходи из буџета

0297 426 МАТЕРИЈАЛ 629.000,00 1.010.000,00 1.639.000,00

01 00 629.000,00 629.000,00Приходи из буџета

06 00 1.010.000,00 1.010.000,00Донације од међународних организација
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додатних
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Укупно

0298 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

120.000,00 120.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  090 17.652.100,00 5.360.000,00 23.012.100,00

Извори финансирања за функцију  090

01 00 Приходи из буџета 17.652.100,00 17.652.100,00

06 00 5.360.000,00 5.360.000,00Донације од међународних организација

Свега за главу 0801 17.652.100,00 5.360.000,00 23.012.100,00

01 00 Приходи из буџета 17.652.100,00 17.652.100,00

Извори финансирања за главу 0801

06 00 Донације од међународних организација 5.360.000,00 5.360.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08 1.096.706.091,99 259.835.000,00 1.356.541.091,99

01 00 Приходи из буџета 1.096.706.091,99 1.096.706.091,99

06 00 Донације од међународних организација 5.360.000,00 5.360.000,00

07 00 Трансфери од других нивоа власти 254.475.000,00 254.475.000,00

Извори финансирања за раздео 08
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Укупно

09 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

112 Финансијски и фискални послови

0299 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
123.284.342,00 123.284.342,00

01 00 123.284.342,00 123.284.342,00Приходи из буџета

0300 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

22.067.898,00 22.067.898,00

01 00 22.067.898,00 22.067.898,00Приходи из буџета

0301 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.444.474,00 1.444.474,00

01 00 1.444.474,00 1.444.474,00Приходи из буџета

0302 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3.430.000,00 3.430.000,00

01 00 3.430.000,00 3.430.000,00Приходи из буџета

0303 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.070.370,00 2.070.370,00

01 00 2.070.370,00 2.070.370,00Приходи из буџета

0304 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

681.605,65 681.605,65

01 00 681.605,65 681.605,65Приходи из буџета

0305 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 35.872.600,00 35.872.600,00

01 00 35.872.600,00 35.872.600,00Приходи из буџета

0306 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.220.000,00 1.220.000,00

01 00 1.220.000,00 1.220.000,00Приходи из буџета

0307 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.736.000,00 2.736.000,00

01 00 2.736.000,00 2.736.000,00Приходи из буџета

0308 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 15.000,00 15.000,00

01 00 15.000,00 15.000,00Приходи из буџета

0309 426 МАТЕРИЈАЛ 3.030.000,00 3.030.000,00

01 00 3.030.000,00 3.030.000,00Приходи из буџета

0310 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0311 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

312.000,00 312.000,00

01 00 312.000,00 312.000,00Приходи из буџета

0312 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

0313 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета
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прихода, примања и
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Укупно

0314 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  112 197.265.289,65 197.265.289,65

Извори финансирања за функцију  112

01 00 Приходи из буџета 197.265.289,65 197.265.289,65

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

0315 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 219.763.913,63 219.763.913,63

Текућа буџетска резерва1 202.763.913,63 202.763.913,63

01 001 202.763.913,63 202.763.913,63Приходи из буџета

Стална буџетска резерва2 17.000.000,00 17.000.000,00

01 002 17.000.000,00 17.000.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 219.763.913,63 219.763.913,63

Укупно за функцију  160 219.763.913,63 219.763.913,63

Извори финансирања за функцију  160

01 00 Приходи из буџета 219.763.913,63 219.763.913,63

180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

0316 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

9.295.609.073,00 9.295.609.073,00

07 08 9.295.609.073,00 9.295.609.073,00Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког

буџета јединицама локалне самоуправе

Укупно за функцију  180 9.295.609.073,00 9.295.609.073,00

Извори финансирања за функцију  180

07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког

буџета јединицама локалне самоуправе

9.295.609.073,00 9.295.609.073,00

412 Општи послови по питању рада

0317 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 1.000.000,00 1.000.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 1.000.000,00 1.000.000,00
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издаци из
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Укупно

0901 Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

170 Трансакције јавног дуга

0318 441 ОТПЛАТА  ДОМАЋИХ КАМАТА 346.000.000,00 346.000.000,00

01 00 346.000.000,00 346.000.000,00Приходи из буџета

0319 611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ

КРЕДИТОРИМА

400.000.000,00 400.000.000,00

14 00 400.000.000,00 400.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из

ранијих година

Укупно за функцију  170 746.000.000,00 746.000.000,00

Извори финансирања за функцију  170

01 00 Приходи из буџета 346.000.000,00 346.000.000,00

14 00 400.000.000,00 400.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из

ранијих година

411 Општи економски и комерцијални послови

0320 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
106.100.000,00 106.100.000,00

01 00 106.100.000,00 106.100.000,00Приходи из буџета

0321 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

18.991.900,00 18.991.900,00

01 00 18.991.900,00 18.991.900,00Приходи из буџета

0322 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 503.000,00 200.000,00 703.000,00

01 00 503.000,00 503.000,00Приходи из буџета

13 06 200.000,00 200.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0323 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 401.000,00 300.000,00 701.000,00

01 00 401.000,00 401.000,00Приходи из буџета

13 06 300.000,00 300.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0324 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.354.000,00 2.354.000,00

01 00 2.354.000,00 2.354.000,00Приходи из буџета

0325 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00 1.000,00 2.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

13 06 1.000,00 1.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0326 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 22.404.000,00 230.000,00 22.634.000,00

01 00 22.404.000,00 22.404.000,00Приходи из буџета

04 00 80.000,00 80.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 150.000,00 150.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
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0327 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.050.000,00 300.000,00 1.350.000,00

01 00 1.050.000,00 1.050.000,00Приходи из буџета

13 06 300.000,00 300.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0328 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 19.267.300,00 1.309.000,00 20.576.300,00

01 00 19.267.300,00 19.267.300,00Приходи из буџета

04 00 150.000,00 150.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 1.159.000,00 1.159.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0329 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 300.000,00 300.000,00

13 06 300.000,00 300.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0330 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.500.000,00 187.000,00 2.687.000,00

01 00 2.500.000,00 2.500.000,00Приходи из буџета

04 00 87.000,00 87.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 100.000,00 100.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0331 426 МАТЕРИЈАЛ 4.300.000,00 473.000,00 4.773.000,00

01 00 4.300.000,00 4.300.000,00Приходи из буџета

04 00 53.000,00 53.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 420.000,00 420.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0332 431 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И

ОПРЕМЕ

10.000,00 10.000,00

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0333 435 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ

ИМОВИНЕ

10.000,00 10.000,00

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0334 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.500,00 1.500,00

01 00 1.500,00 1.500,00Приходи из буџета

0335 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

151.000,00 100.000,00 251.000,00

01 00 151.000,00 151.000,00Приходи из буџета

13 06 100.000,00 100.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0336 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

1.000,00 1.000,00 2.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

13 06 1.000,00 1.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0337 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ

ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ

ДРЖАВНИХ ОРГАНА

1.000,00 241.000,00 242.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

04 00 240.000,00 240.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 1.000,00 1.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

68



27. фебруар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 3 - Страна 185

Р
а
з
д
е
о

Г
л
а
в
а

А
к
т
и
в
н
о
с
т

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

Е
к
о
н
о
м
с
к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

Б
р
о
ј
п
о
з
и
ц
и
ј
е

И
з
в
о
р

ф
и
н
а
н
с
и
р
а
њ
а

Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0338 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 500.000,00 500.000,00

13 06 500.000,00 500.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0339 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.000.000,00 1.000.000,00

13 06 1.000.000,00 1.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0340 551 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

10.245.000.000,00 10.245.000.000,00

Капитална улагања на територији АП Војводине и

пројекти из Програма ванредне подршке

грађевинској индустрији

1 10.245.000.000,00 10.245.000.000,00

07 091 9.800.000.000,00 9.800.000.000,00Трансфери од других нивоа власти - наменски
капитални трансфери из републичког  буџета

14 001 445.000.000,00 445.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски
капитални трансфери из републичког  буџета

9.800.000.000,00 9.800.000.000,00

14 00 445.000.000,00 445.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из

ранијих година

Укупно за функцију  411 10.423.026.700,00 5.162.000,00 10.428.188.700,00

Извори финансирања за функцију  411

01 00 Приходи из буџета 178.026.700,00 178.026.700,00

14 00 445.000.000,00 445.000.000,00

13 06

Неутрошена средства од приватизације из

ранијих година

4.532.000,00 4.532.000,00

07 09

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

9.800.000.000,00 9.800.000.000,00

04 00

Трансфери од других нивоа власти - наменски
капитални трансфери из републичког  буџета

630.000,00 630.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

412 Општи послови по питању рада

0341 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 620.000,00 620.000,00

01 00 620.000,00 620.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 620.000,00 620.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 620.000,00 620.000,00

Свега за главу 0901 11.169.646.700,00 5.162.000,00 11.174.808.700,00

01 00 Приходи из буџета 524.646.700,00 524.646.700,00

Извори финансирања за главу 0901

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 630.000,00 630.000,00

07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски
капитални трансфери из републичког  буџета

9.800.000.000,00 9.800.000.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
4.532.000,00 4.532.000,00

14 00 Неутрошена средства од приватизације из

ранијих година

845.000.000,00 845.000.000,00
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Укупно

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09 20.883.284.976,28 5.162.000,00 20.888.446.976,28

01 00 Приходи из буџета 942.675.903,28 942.675.903,28

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 630.000,00 630.000,00

07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког

буџета јединицама локалне самоуправе

9.295.609.073,00 9.295.609.073,00

07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски
капитални трансфери из републичког  буџета

9.800.000.000,00 9.800.000.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
4.532.000,00 4.532.000,00

14 00 Неутрошена средства од приватизације из

ранијих година

845.000.000,00 845.000.000,00

Извори финансирања за раздео 09
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

10 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

111 Извршни и законодавни органи

0342 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
71.896.736,82 71.896.736,82

01 00 71.896.736,82 71.896.736,82Приходи из буџета

0343 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

12.869.515,89 12.869.515,89

01 00 12.869.515,89 12.869.515,89Приходи из буџета

0344 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.173.780,42 1.173.780,42

01 00 1.173.780,42 1.173.780,42Приходи из буџета

0345 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.580.000,00 1.580.000,00

01 00 1.580.000,00 1.580.000,00Приходи из буџета

0346 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.236.172,85 2.236.172,85

01 00 2.236.172,85 2.236.172,85Приходи из буџета

0347 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

80.188,90 7.585.000,00 7.665.188,90

01 00 80.188,90 80.188,90Приходи из буџета

04 00 7.585.000,00 7.585.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0348 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 751.624,00 15.000,00 766.624,00

01 00 751.624,00 751.624,00Приходи из буџета

04 00 15.000,00 15.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0349 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 380.000,00 61.500,00 441.500,00

01 00 380.000,00 380.000,00Приходи из буџета

04 00 61.500,00 61.500,00Сопствени приходи буџетских корисника

0350 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 11.198.610,00 6.321.500,00 17.520.110,00

01 00 11.198.610,00 11.198.610,00Приходи из буџета

04 00 6.321.500,00 6.321.500,00Сопствени приходи буџетских корисника

0351 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 15.000,00 15.000,00

01 00 15.000,00 15.000,00Приходи из буџета

0352 426 МАТЕРИЈАЛ 448.000,00 195.500,00 643.500,00

01 00 448.000,00 448.000,00Приходи из буџета

04 00 195.500,00 195.500,00Сопствени приходи буџетских корисника

0353 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета
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прихода, примања и

пренетих неутрошених
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издаци из

додатних

средстава

Укупно

0354 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

7.000.000,00 7.000.000,00

01 00 7.000.000,00 7.000.000,00Приходи из буџета

0355 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

177.000,00 177.000,00

01 00 177.000,00 177.000,00Приходи из буџета

0356 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

261.000,00 261.000,00

01 00 261.000,00 261.000,00Приходи из буџета

0357 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ

ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ

ДРЖАВНИХ ОРГАНА

30.000,00 30.000,00

01 00 30.000,00 30.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  111 110.098.628,88 14.178.500,00 124.277.128,88

Извори финансирања за функцију  111

01 00 Приходи из буџета 110.098.628,88 110.098.628,88

04 00 14.178.500,00 14.178.500,00Сопствени приходи буџетских корисника

412 Општи послови по питању рада

0358 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.200.000,00 1.200.000,00

01 00 1.200.000,00 1.200.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 1.200.000,00 1.200.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 1.200.000,00 1.200.000,00

840 Верске и остале услуге заједнице

0359 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

100.352.210,00 12.904.000,00 113.256.210,00

За рад националних савета националних мањина1 40.000.000,00 40.000.000,00

01 001 40.000.000,00 40.000.000,00Приходи из буџета

За цркве и верске заједнице2 24.352.210,00 24.352.210,00

01 002 24.352.210,00 24.352.210,00Приходи из буџета

За етничке заједнице3 34.000.000,00 34.000.000,00

01 003 34.000.000,00 34.000.000,00Приходи из буџета

За наставак "Декаде инклузије Рома"4 2.000.000,00 12.904.000,00 14.904.000,00

01 004 2.000.000,00 2.000.000,00Приходи из буџета

06 004 10.000.000,00 10.000.000,00Донације од међународних организација

08 004 2.904.000,00 2.904.000,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

01 00 Приходи из буџета 100.352.210,00 100.352.210,00

08 00 2.904.000,00 2.904.000,00

06 00

Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

10.000.000,00 10.000.000,00Донације од међународних организација

Укупно за функцију  840 100.352.210,00 12.904.000,00 113.256.210,00

Извори финансирања за функцију  840

01 00 Приходи из буџета 100.352.210,00 100.352.210,00

08 00 2.904.000,00 2.904.000,00

06 00

Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

10.000.000,00 10.000.000,00Донације од међународних организација
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Укупно

910 Предшколско и основно образовање

0360 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

671.734.183,00 671.734.183,00

Припремни предшколски програм1 671.734.183,00 671.734.183,00

07 081 671.734.183,00 671.734.183,00Трансфери од других нивоа власти - наменски и

ненаменски трансфери из републичког буџета

јединицама локалне самоуправе

07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког

буџета јединицама локалне самоуправе

671.734.183,00 671.734.183,00

Укупно за функцију  910 671.734.183,00 671.734.183,00

Извори финансирања за функцију  910

07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког

буџета јединицама локалне самоуправе

671.734.183,00 671.734.183,00

980 Образовање некласификовано на другом месту

0361 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
66.381.894,50 66.381.894,50

01 00 66.381.894,50 66.381.894,50Приходи из буџета

0362 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

11.882.359,12 11.882.359,12

01 00 11.882.359,12 11.882.359,12Приходи из буџета

0363 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 601.000,00 601.000,00

01 00 601.000,00 601.000,00Приходи из буџета

0364 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.000.000,00 2.000.000,00

01 00 2.000.000,00 2.000.000,00Приходи из буџета

0365 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.286.040,39 1.286.040,39

01 00 1.286.040,39 1.286.040,39Приходи из буџета

0366 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

611.933,80 6.000.000,00 6.611.933,80

01 00 611.933,80 611.933,80Приходи из буџета

04 00 5.000.000,00 5.000.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 1.000.000,00 1.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0367 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.017.000,00 80.000,00 1.097.000,00

01 00 1.017.000,00 1.017.000,00Приходи из буџета

08 00 40.000,00 40.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

15 00 40.000,00 40.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0368 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 450.000,00 250.000,00 700.000,00

01 00 450.000,00 450.000,00Приходи из буџета

08 00 150.000,00 150.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

15 00 100.000,00 100.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година
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0369 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.270.000,00 38.900.000,00 41.170.000,00

01 00 2.270.000,00 2.270.000,00Приходи из буџета

04 00 15.000.000,00 15.000.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

08 00 2.450.000,00 2.450.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

13 06 20.000.000,00 20.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

15 00 1.450.000,00 1.450.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0370 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 6.000,00 6.000,00

01 00 6.000,00 6.000,00Приходи из буџета

0371 426 МАТЕРИЈАЛ 532.000,00 250.000,00 782.000,00

01 00 532.000,00 532.000,00Приходи из буџета

08 00 150.000,00 150.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

15 00 100.000,00 100.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0372 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.000,00 200.000,00 201.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

08 00 100.000,00 100.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

15 00 100.000,00 100.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0373 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

3.480.000,00 3.480.000,00

01 00 3.480.000,00 3.480.000,00Приходи из буџета

0374 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

15.000,00 200.000,00 215.000,00

01 00 15.000,00 15.000,00Приходи из буџета

08 00 100.000,00 100.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

15 00 100.000,00 100.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0375 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

25.000,00 25.000,00

01 00 25.000,00 25.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  980 90.559.227,81 45.880.000,00 136.439.227,81

Извори финансирања за функцију  980

01 00 Приходи из буџета 90.559.227,81 90.559.227,81

15 00 1.890.000,00 1.890.000,00

13 06

Неутрошена средства донација из ранијих

година

21.000.000,00 21.000.000,00

08 00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

2.990.000,00 2.990.000,00

04 00

Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

20.000.000,00 20.000.000,00Сопствени приходи буџетских корисника
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених
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издаци из

додатних

средстава

Укупно

01 Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"

111 Извршни и законодавни органи

0376 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 25.000,00 25.000,00

05 00 10.000,00 10.000,00Донације од иностраних земаља

06 00 5.000,00 5.000,00Донације од међународних организација

08 00 10.000,00 10.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

0377 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100.000,00 10.000,00 110.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

07 00 10.000,00 10.000,00Трансфери од других нивоа власти

0378 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10.250.000,00 3.480.630,00 13.730.630,00

01 00 10.250.000,00 10.250.000,00Приходи из буџета

05 00 2.320.630,00 2.320.630,00Донације од иностраних земаља

06 00 665.000,00 665.000,00Донације од међународних организација

07 00 325.000,00 325.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 170.000,00 170.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

0379 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 6.500.000,00 2.460.000,00 8.960.000,00

01 00 6.500.000,00 6.500.000,00Приходи из буџета

05 00 2.300.000,00 2.300.000,00Донације од иностраних земаља

06 00 65.000,00 65.000,00Донације од међународних организација

07 00 50.000,00 50.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 45.000,00 45.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

0380 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 35.000,00 35.000,00

05 00 5.000,00 5.000,00Донације од иностраних земаља

06 00 5.000,00 5.000,00Донације од међународних организација

08 00 25.000,00 25.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

0381 426 МАТЕРИЈАЛ 2.175.000,00 2.175.000,00

05 00 1.510.000,00 1.510.000,00Донације од иностраних земаља

06 00 510.000,00 510.000,00Донације од међународних организација

07 00 65.000,00 65.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 90.000,00 90.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

0382 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

2.500.000,00 212.500,00 2.712.500,00

01 00 2.500.000,00 2.500.000,00Приходи из буџета

05 00 2.500,00 2.500,00Донације од иностраних земаља

06 00 150.000,00 150.000,00Донације од међународних организација

08 00 60.000,00 60.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица
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додатних
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Укупно

0383 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

21.870,00 21.870,00

05 00 1.870,00 1.870,00Донације од иностраних земаља

08 00 20.000,00 20.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

0384 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.450.000,00 4.280.000,00 5.730.000,00

01 00 1.450.000,00 1.450.000,00Приходи из буџета

05 00 50.000,00 50.000,00Донације од иностраних земаља

06 00 4.100.000,00 4.100.000,00Донације од међународних организација

07 00 50.000,00 50.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 80.000,00 80.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

Укупно за функцију  111 20.800.000,00 12.700.000,00 33.500.000,00

Извори финансирања за функцију  111

01 00 Приходи из буџета 20.800.000,00 20.800.000,00

08 00 500.000,00 500.000,00

07 00

Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

500.000,00 500.000,00

06 00

Трансфери од других нивоа власти

5.500.000,00 5.500.000,00

05 00

Донације од међународних организација

6.200.000,00 6.200.000,00Донације од иностраних земаља

Укупно за активност Пројекат "Афирмација мултикултурализма и

толеранције у Војводини"
20.800.000,00 12.700.000,00 33.500.000,00

Извори финансирања за активност Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"

01 00 Приходи из буџета 20.800.000,00 20.800.000,00

05 00

06 00

07 00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

500.000,00 500.000,00

Трансфери од других нивоа власти 500.000,00 500.000,00

Донације од међународних организација 5.500.000,00 5.500.000,00

Донације од иностраних земаља 6.200.000,00 6.200.000,00

02 Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"

111 Извршни и законодавни органи

0385 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4.000,00 50.000,00 54.000,00

01 00 4.000,00 4.000,00Приходи из буџета

06 00 50.000,00 50.000,00Донације од међународних организација

0386 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 38.000,00 175.000,00 213.000,00

01 00 38.000,00 38.000,00Приходи из буџета

06 00 175.000,00 175.000,00Донације од међународних организација
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0387 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 696.800,00 1.675.000,00 2.371.800,00

01 00 696.800,00 696.800,00Приходи из буџета

06 00 1.675.000,00 1.675.000,00Донације од међународних организација

0388 426 МАТЕРИЈАЛ 15.600,00 100.000,00 115.600,00

01 00 15.600,00 15.600,00Приходи из буџета

06 00 100.000,00 100.000,00Донације од међународних организација

0389 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 800,00 800,00

01 00 800,00 800,00Приходи из буџета

0390 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  111 835.200,00 2.000.000,00 2.835.200,00

Извори финансирања за функцију  111

01 00 Приходи из буџета 835.200,00 835.200,00

06 00 2.000.000,00 2.000.000,00Донације од међународних организација

Укупно за активност Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе" 835.200,00 2.000.000,00 2.835.200,00

Извори финансирања за активност Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"

01 00 Приходи из буџета 835.200,00 835.200,00

06 00 Донације од међународних организација 2.000.000,00 2.000.000,00

03 Основно образовање

910 Предшколско и основно образовање

0391 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

14.965.100.000,00 14.965.100.000,00

01 00 39.300.000,00 39.300.000,00Приходи из буџета

07 13 14.925.800.000,00 14.925.800.000,00Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

0392 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.602.825,00 4.602.825,00

01 00 4.602.825,00 4.602.825,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  910 14.969.702.825,00 14.969.702.825,00

Извори финансирања за функцију  910

01 00 Приходи из буџета 43.902.825,00 43.902.825,00

07 13 14.925.800.000,00 14.925.800.000,00Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

Укупно за активност Основно образовање 14.969.702.825,00 14.969.702.825,00

Извори финансирања за активност Основно образовање

01 00 Приходи из буџета 43.902.825,00 43.902.825,00

07 13 Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

14.925.800.000,00 14.925.800.000,00
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Укупно

04 Средње образовање

920 Средње образовање

0393 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

6.196.106.299,00 26.000.000,00 6.222.106.299,00

01 00 11.004.299,00 11.004.299,00Приходи из буџета

07 13 6.185.102.000,00 6.185.102.000,00Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

08 00 20.000.000,00 20.000.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

15 00 6.000.000,00 6.000.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0394 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

27.000.000,00 27.000.000,00

08 00 21.000.000,00 21.000.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

15 00 6.000.000,00 6.000.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0395 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

8.812.813,00 16.000.000,00 24.812.813,00

01 00 8.812.813,00 8.812.813,00Приходи из буџета

08 00 10.000.000,00 10.000.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

15 00 6.000.000,00 6.000.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за функцију  920 6.204.919.112,00 69.000.000,00 6.273.919.112,00

Извори финансирања за функцију  920

01 00 Приходи из буџета 19.817.112,00 19.817.112,00

15 00 18.000.000,00 18.000.000,00

08 00

Неутрошена средства донација из ранијих

година

51.000.000,00 51.000.000,00

07 13

Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

6.185.102.000,00 6.185.102.000,00Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

Укупно за активност Средње образовање 6.204.919.112,00 69.000.000,00 6.273.919.112,00

Извори финансирања за активност Средње образовање

01 00 Приходи из буџета 19.817.112,00 19.817.112,00

07 13

08 00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

18.000.000,00 18.000.000,00

Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

51.000.000,00 51.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

6.185.102.000,00 6.185.102.000,00
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Укупно

05 Ученички стандард

960 Помоћне услуге образовању

0396 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

310.052.000,00 310.052.000,00

01 00 133.000.000,00 133.000.000,00Приходи из буџета

07 13 177.052.000,00 177.052.000,00Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

Укупно за функцију  960 310.052.000,00 310.052.000,00

Извори финансирања за функцију  960

01 00 Приходи из буџета 133.000.000,00 133.000.000,00

07 13 177.052.000,00 177.052.000,00Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

Укупно за активност Ученички стандард 310.052.000,00 310.052.000,00

Извори финансирања за активност Ученички стандард

01 00 Приходи из буџета 133.000.000,00 133.000.000,00

07 13 Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

177.052.000,00 177.052.000,00

06 Високо образовање

940 Високо образовање

0397 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

5.314.075.130,00 5.314.075.130,00

01 00 250.910.130,00 250.910.130,00Приходи из буџета

07 13 5.063.165.000,00 5.063.165.000,00Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

0398 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

1.460.000,00 1.460.000,00

01 00 1.460.000,00 1.460.000,00Приходи из буџета

0399 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.530.000,00 1.530.000,00

01 00 1.530.000,00 1.530.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  940 5.317.065.130,00 5.317.065.130,00

Извори финансирања за функцију  940

01 00 Приходи из буџета 253.900.130,00 253.900.130,00

07 13 5.063.165.000,00 5.063.165.000,00Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

Укупно за активност Високо образовање 5.317.065.130,00 5.317.065.130,00

Извори финансирања за активност Високо образовање

01 00 Приходи из буџета 253.900.130,00 253.900.130,00

07 13 Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

5.063.165.000,00 5.063.165.000,00
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Укупно

07 Студентски стандард

960 Помоћне услуге образовању

0400 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

282.585.000,00 282.585.000,00

01 00 42.000.000,00 42.000.000,00Приходи из буџета

07 13 240.585.000,00 240.585.000,00Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

Укупно за функцију  960 282.585.000,00 282.585.000,00

Извори финансирања за функцију  960

01 00 Приходи из буџета 42.000.000,00 42.000.000,00

07 13 240.585.000,00 240.585.000,00Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

Укупно за активност Студентски стандард 282.585.000,00 282.585.000,00

Извори финансирања за активност Студентски стандард

01 00 Приходи из буџета 42.000.000,00 42.000.000,00

07 13 Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

240.585.000,00 240.585.000,00

1001 Индиректни корисници у области образовања

980 Образовање некласификовано на другом месту

0401 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
11.515.786,00 11.515.786,00

01 00 11.515.786,00 11.515.786,00Приходи из буџета

0402 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

2.061.385,00 2.061.385,00

01 00 2.061.385,00 2.061.385,00Приходи из буџета

0403 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 163.848,00 40.000,00 203.848,00

01 00 163.848,00 163.848,00Приходи из буџета

04 00 30.000,00 30.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 10.000,00 10.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0404 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 513.848,00 610.000,00 1.123.848,00

01 00 513.848,00 513.848,00Приходи из буџета

03 00 300.000,00 300.000,00Социјални доприноси

04 00 250.000,00 250.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 60.000,00 60.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
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0405 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 37.344,00 50.000,00 87.344,00

01 00 37.344,00 37.344,00Приходи из буџета

04 00 20.000,00 20.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 30.000,00 30.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0406 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00 150.000,00 151.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

04 00 150.000,00 150.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0407 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 726.570,00 495.000,00 1.221.570,00

01 00 726.570,00 726.570,00Приходи из буџета

04 00 400.000,00 400.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

06 00 25.000,00 25.000,00Донације од међународних организација

13 06 70.000,00 70.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0408 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600.000,00 625.000,00 1.225.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

04 00 460.000,00 460.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

06 00 25.000,00 25.000,00Донације од међународних организација

13 06 140.000,00 140.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0409 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.295.536,00 1.230.000,00 3.525.536,00

01 00 2.295.536,00 2.295.536,00Приходи из буџета

04 00 990.000,00 990.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

06 00 40.000,00 40.000,00Донације од међународних организација

13 06 200.000,00 200.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0410 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.540.000,00 2.055.000,00 3.595.000,00

01 00 1.540.000,00 1.540.000,00Приходи из буџета

04 00 1.540.000,00 1.540.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

06 00 480.000,00 480.000,00Донације од међународних организација

13 06 35.000,00 35.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0411 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 240.000,00 130.000,00 370.000,00

01 00 240.000,00 240.000,00Приходи из буџета

04 00 80.000,00 80.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 50.000,00 50.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
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0412 426 МАТЕРИЈАЛ 1.071.000,00 900.000,00 1.971.000,00

01 00 1.071.000,00 1.071.000,00Приходи из буџета

04 00 690.000,00 690.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

06 00 110.000,00 110.000,00Донације од међународних организација

13 06 100.000,00 100.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0413 431 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И

ОПРЕМЕ

75.000,00 75.000,00

04 00 40.000,00 40.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 35.000,00 35.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0414 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 10.000,00 2.000,00 12.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

04 00 2.000,00 2.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0415 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

40.000,00 32.875,00 72.875,00

01 00 40.000,00 40.000,00Приходи из буџета

04 00 11.500,00 11.500,00Сопствени приходи буџетских корисника

06 00 21.375,00 21.375,00Донације од међународних организација

0416 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

5.000,00 30.000,00 35.000,00

01 00 5.000,00 5.000,00Приходи из буџета

04 00 30.000,00 30.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0417 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 402.724,00 215.000,00 617.724,00

01 00 402.724,00 402.724,00Приходи из буџета

04 00 120.000,00 120.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 95.000,00 95.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0418 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 60.000,00 45.000,00 105.000,00

01 00 60.000,00 60.000,00Приходи из буџета

04 00 30.000,00 30.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 15.000,00 15.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

Укупно за функцију  980 21.284.041,00 6.684.875,00 27.968.916,00

Извори финансирања за функцију  980

01 00 Приходи из буџета 21.284.041,00 21.284.041,00

13 06 840.000,00 840.000,00

06 00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

701.375,00 701.375,00

04 00

Донације од међународних организација

4.843.500,00 4.843.500,00

03 00

Сопствени приходи буџетских корисника

300.000,00 300.000,00Социјални доприноси
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Свега за главу 1001 21.284.041,00 6.684.875,00 27.968.916,00

01 00 Приходи из буџета 21.284.041,00 21.284.041,00

Извори финансирања за главу 1001

03 00 Социјални доприноси 300.000,00 300.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 4.843.500,00 4.843.500,00

06 00 Донације од међународних организација 701.375,00 701.375,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
840.000,00 840.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10 28.101.187.557,69 163.347.375,00 28.264.534.932,69

01 00 Приходи из буџета 837.749.374,69 837.749.374,69

03 00 Социјални доприноси 300.000,00 300.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 39.022.000,00 39.022.000,00

05 00 Донације од иностраних земаља 6.200.000,00 6.200.000,00

06 00 Донације од међународних организација 18.201.375,00 18.201.375,00

07 00 Трансфери од других нивоа власти 500.000,00 500.000,00

07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски
и ненаменски трансфери из републичког

буџета јединицама локалне самоуправе

671.734.183,00 671.734.183,00

07 13 Трансфери од других нивоа власти-
трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у образовању

26.591.704.000,00 26.591.704.000,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

57.394.000,00 57.394.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
21.840.000,00 21.840.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

19.890.000,00 19.890.000,00

Извори финансирања за раздео 10
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11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ

САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

0419 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
26.959.492,05 26.959.492,05

01 00 26.959.492,05 26.959.492,05Приходи из буџета

0420 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

4.825.749,08 4.825.749,08

01 00 4.825.749,08 4.825.749,08Приходи из буџета

0421 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 190.000,00 190.000,00

01 00 190.000,00 190.000,00Приходи из буџета

0422 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 460.000,00 460.000,00

01 00 460.000,00 460.000,00Приходи из буџета

0423 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.600.000,00 1.600.000,00

01 00 1.600.000,00 1.600.000,00Приходи из буџета

0424 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

200.472,25 200.472,25

01 00 200.472,25 200.472,25Приходи из буџета

0425 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 820.000,00 820.000,00

01 00 820.000,00 820.000,00Приходи из буџета

0426 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

0427 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 290.460,00 290.460,00

01 00 290.460,00 290.460,00Приходи из буџета

0428 426 МАТЕРИЈАЛ 194.841,00 194.841,00

01 00 194.841,00 194.841,00Приходи из буџета

0429 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

4.320,00 4.320,00

01 00 4.320,00 4.320,00Приходи из буџета

0430 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

1.040,00 1.040,00

01 00 1.040,00 1.040,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  110 35.746.374,38 35.746.374,38

Извори финансирања за функцију  110

01 00 Приходи из буџета 35.746.374,38 35.746.374,38
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Укупно

113 Спољни послови

0431 462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.858.917,00 6.858.917,00

01 00 6.858.917,00 6.858.917,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  113 6.858.917,00 6.858.917,00

Извори финансирања за функцију  113

01 00 Приходи из буџета 6.858.917,00 6.858.917,00

180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

0432 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

0433 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

0434 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.625.191,00 2.625.191,00

01 00 2.625.191,00 2.625.191,00Приходи из буџета

0435 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

53.000.000,00 53.000.000,00

01 00 53.000.000,00 53.000.000,00Приходи из буџета

0436 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00 4.000.000,00

01 00 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  180 60.225.191,00 60.225.191,00

Извори финансирања за функцију  180

01 00 Приходи из буџета 60.225.191,00 60.225.191,00

411 Општи економски и комерцијални послови

0437 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
12.701.465,30 12.701.465,30

01 00 12.701.465,30 12.701.465,30Приходи из буџета

0438 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

2.273.562,29 2.273.562,29

01 00 2.273.562,29 2.273.562,29Приходи из буџета

0439 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 120.000,00 120.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

0440 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 860.000,00 860.000,00

01 00 860.000,00 860.000,00Приходи из буџета

0441 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.300.000,00 1.300.000,00

01 00 1.300.000,00 1.300.000,00Приходи из буџета
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Укупно

0442 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0443 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 358.000,00 358.000,00

01 00 358.000,00 358.000,00Приходи из буџета

0444 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 170.000,00 170.000,00

01 00 170.000,00 170.000,00Приходи из буџета

0445 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

0446 426 МАТЕРИЈАЛ 500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

0447 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 8.000,00 8.000,00

01 00 8.000,00 8.000,00Приходи из буџета

0448 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

2.400,00 2.400,00

01 00 2.400,00 2.400,00Приходи из буџета

0449 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

800,00 800,00

01 00 800,00 800,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  411 19.295.227,59 19.295.227,59

Извори финансирања за функцију  411

01 00 Приходи из буџета 19.295.227,59 19.295.227,59

01 Развојни пројекти  регионалне и међународне сарадње

411 Општи економски и комерцијални послови

0450 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 93.559,52 93.559,52

15 00 93.559,52 93.559,52Неутрошена средства донација из ранијих

година

0451 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.670,00 50.670,00

15 00 50.670,00 50.670,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0452 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.100.000,00 1.098.509,23 4.198.509,23

01 00 3.100.000,00 3.100.000,00Приходи из буџета

15 00 1.098.509,23 1.098.509,23Неутрошена средства донација из ранијих

година

0453 426 МАТЕРИЈАЛ 170.000,00 170.000,00

15 00 170.000,00 170.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0454 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 20.000,00 20.000,00

15 00 20.000,00 20.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0455 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.118.534,94 1.118.534,94

15 00 1.118.534,94 1.118.534,94Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за функцију  411 3.100.000,00 2.551.273,69 5.651.273,69

Извори финансирања за функцију  411

01 00 Приходи из буџета 3.100.000,00 3.100.000,00

15 00 2.551.273,69 2.551.273,69Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за активност Развојни пројекти  регионалне и међународне

сарадње

3.100.000,00 2.551.273,69 5.651.273,69

Извори финансирања за активност Развојни пројекти  регионалне и међународне сарадње

01 00 Приходи из буџета 3.100.000,00 3.100.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

2.551.273,69 2.551.273,69

1101 Агенција за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине

411 Општи економски и комерцијални послови

0456 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
24.992.882,47 24.992.882,47

01 00 24.992.882,47 24.992.882,47Приходи из буџета

0457 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

4.473.725,96 4.473.725,96

01 00 4.473.725,96 4.473.725,96Приходи из буџета

0458 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

0459 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

0460 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 950.000,00 950.000,00

01 00 950.000,00 950.000,00Приходи из буџета

0461 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0462 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.061.000,00 2.061.000,00

01 00 2.061.000,00 2.061.000,00Приходи из буџета

0463 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета
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Укупно

0464 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.981.000,00 5.981.000,00

01 00 5.981.000,00 5.981.000,00Приходи из буџета

0465 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

0466 426 МАТЕРИЈАЛ 1.316.391,57 1.316.391,57

01 00 1.316.391,57 1.316.391,57Приходи из буџета

0467 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 5.000,00 5.000,00

01 00 5.000,00 5.000,00Приходи из буџета

0468 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

0469 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

12.000,00 12.000,00

01 00 12.000,00 12.000,00Приходи из буџета

0470 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0471 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.737.000,00 1.737.000,00

01 00 1.737.000,00 1.737.000,00Приходи из буџета

0472 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.700.000,00 1.700.000,00

01 00 1.700.000,00 1.700.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  411 44.831.000,00 44.831.000,00

Извори финансирања за функцију  411

01 00 Приходи из буџета 44.831.000,00 44.831.000,00

Свега за главу 1101 44.831.000,00 44.831.000,00

01 00 Приходи из буџета 44.831.000,00 44.831.000,00

Извори финансирања за главу 1101

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11 170.056.709,97 2.551.273,69 172.607.983,66

01 00 Приходи из буџета 170.056.709,97 170.056.709,97

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

2.551.273,69 2.551.273,69

Извори финансирања за раздео 11
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прихода, примања и

пренетих неутрошених
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Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

12 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

412 Општи послови по питању рада

0473 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 644.000,00 644.000,00

01 00 644.000,00 644.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 644.000,00 644.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 644.000,00 644.000,00

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

0474 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 8.000.000,00 8.000.000,00

01 00 8.000.000,00 8.000.000,00Приходи из буџета

0475 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00 4.000.000,00

ЈП "Национални парк Фрушка гора" Сремска
Каменица

1 4.000.000,00 4.000.000,00

01 001 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 4.000.000,00 4.000.000,00

Укупно за функцију  540 12.000.000,00 12.000.000,00

Извори финансирања за функцију  540

01 00 Приходи из буџета 12.000.000,00 12.000.000,00

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

0476 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
51.892.645,89 51.892.645,89

01 00 45.390.695,89 45.390.695,89Приходи из буџета

07 10 6.501.950,00 6.501.950,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0477 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

9.288.783,62 9.288.783,62

01 00 8.124.934,57 8.124.934,57Приходи из буџета

07 10 1.163.849,05 1.163.849,05Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0478 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 337.888,26 337.888,26

01 00 337.888,26 337.888,26Приходи из буџета

0479 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.221.550,00 1.221.550,00

01 00 1.221.550,00 1.221.550,00Приходи из буџета
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Укупно

0480 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.035.000,00 1.035.000,00

01 00 830.000,00 830.000,00Приходи из буџета

07 10 205.000,00 205.000,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

0481 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

400.944,50 400.944,50

01 00 400.944,50 400.944,50Приходи из буџета

0482 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.902.000,00 1.902.000,00

01 00 1.902.000,00 1.902.000,00Приходи из буџета

0483 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 350.000,00 350.000,00

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

0484 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.060.734,20 611.171,31 2.671.905,51

01 00 2.060.734,20 2.060.734,20Приходи из буџета

04 00 500.000,00 500.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 111.171,31 111.171,31Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0485 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 4.502.000,00 4.502.000,00

01 00 4.502.000,00 4.502.000,00Приходи из буџета

0486 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 15.000.000,00 15.000.000,00

01 00 15.000.000,00 15.000.000,00Приходи из буџета

0487 426 МАТЕРИЈАЛ 950.000,00 50.000,00 1.000.000,00

01 00 950.000,00 950.000,00Приходи из буџета

13 06 50.000,00 50.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0488 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

0489 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

30.000.000,00 30.000.000,00

01 00 30.000.000,00 30.000.000,00Приходи из буџета

0490 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

1.520.000,00 1.520.000,00

01 00 1.520.000,00 1.520.000,00Приходи из буџета

0491 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.600.000,00 1.600.000,00

01 00 1.600.000,00 1.600.000,00Приходи из буџета

0492 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

9.700,00 9.700,00

01 00 9.700,00 9.700,00Приходи из буџета
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Укупно

0493 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

3.300,00 3.300,00

01 00 3.300,00 3.300,00Приходи из буџета

0494 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 8.000,00 8.000,00

01 00 8.000,00 8.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  560 122.092.546,47 661.171,31 122.753.717,78

Извори финансирања за функцију  560

01 00 Приходи из буџета 114.221.747,42 114.221.747,42

13 06 161.171,31 161.171,31

07 10

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

7.870.799,05 7.870.799,05

04 00

Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

500.000,00 500.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

620 Развој заједнице

0495 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
31.976.992,00 31.976.992,00

01 00 31.976.992,00 31.976.992,00Приходи из буџета

0496 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

5.726.613,00 5.726.613,00

01 00 5.726.613,00 5.726.613,00Приходи из буџета

0497 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 274.800,00 274.800,00

01 00 274.800,00 274.800,00Приходи из буџета

0498 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 565.000,00 565.000,00

01 00 565.000,00 565.000,00Приходи из буџета

0499 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 440.800,00 440.800,00

01 00 440.800,00 440.800,00Приходи из буџета

0500 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

4.594.192,25 4.594.192,25

01 00 4.594.192,25 4.594.192,25Приходи из буџета

0501 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 350.122,00 150.000,00 500.122,00

01 00 350.122,00 350.122,00Приходи из буџета

04 00 100.000,00 100.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 50.000,00 50.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0502 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.720,00 120.000,00 320.720,00

01 00 200.720,00 200.720,00Приходи из буџета

04 00 120.000,00 120.000,00Сопствени приходи буџетских корисника
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0503 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7.144.400,00 280.000,00 7.424.400,00

01 00 7.144.400,00 7.144.400,00Приходи из буџета

04 00 280.000,00 280.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0504 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 15.002.000,00 15.002.000,00

01 00 15.002.000,00 15.002.000,00Приходи из буџета

0505 426 МАТЕРИЈАЛ 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

0506 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

800,00 800,00

01 00 800,00 800,00Приходи из буџета

0507 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

45.232.000,00 45.232.000,00

01 00 25.232.000,00 25.232.000,00Приходи из буџета

12 04 20.000.000,00 20.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

0508 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.800.000,00 2.800.000,00

01 00 2.800.000,00 2.800.000,00Приходи из буџета

0509 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

14.480,00 14.480,00

01 00 14.480,00 14.480,00Приходи из буџета

0510 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

1.840,00 1.840,00

01 00 1.840,00 1.840,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  620 114.924.759,25 550.000,00 115.474.759,25

Извори финансирања за функцију  620

01 00 Приходи из буџета 94.924.759,25 94.924.759,25

13 06 50.000,00 50.000,00

12 04

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

20.000.000,00 20.000.000,00

04 00

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

500.000,00 500.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

01 Програм интегралног биолошког сузбијања комараца

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

0511 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 115.908.000,00 115.908.000,00

01 00 115.908.000,00 115.908.000,00Приходи из буџета

0512 426 МАТЕРИЈАЛ 206.079.000,00 206.079.000,00

01 00 206.079.000,00 206.079.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  560 321.987.000,00 321.987.000,00

Извори финансирања за функцију  560

01 00 Приходи из буџета 321.987.000,00 321.987.000,00
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Расходи и издаци из
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пренетих неутрошених
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Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

Укупно за активност Програм интегралног биолошког сузбијања

комараца

321.987.000,00 321.987.000,00

Извори финансирања за активност Програм интегралног биолошког сузбијања комараца

01 00 Приходи из буџета 321.987.000,00 321.987.000,00

02 Пројекат "Подршка животној средини без алергена"

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

0513 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 120.780,00 120.780,00

01 00 120.780,00 120.780,00Приходи из буџета

0514 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 53.845,00 53.845,00

01 00 53.845,00 53.845,00Приходи из буџета

0515 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 550.000,00 550.000,00

01 00 550.000,00 550.000,00Приходи из буџета

0516 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 8.250.000,00 8.250.000,00

01 00 8.250.000,00 8.250.000,00Приходи из буџета

0517 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

3.744.180,00 3.744.180,00

01 00 3.744.180,00 3.744.180,00Приходи из буџета

0518 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 2.560.525,00 2.560.525,00

01 00 2.560.525,00 2.560.525,00Приходи из буџета

0519 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.300.000,00 3.300.000,00

01 00 3.300.000,00 3.300.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  560 18.579.330,00 18.579.330,00

Извори финансирања за функцију  560

01 00 Приходи из буџета 18.579.330,00 18.579.330,00

Укупно за активност Пројекат "Подршка животној средини без

алергена"
18.579.330,00 18.579.330,00

Извори финансирања за активност Пројекат "Подршка животној средини без алергена"

01 00 Приходи из буџета 18.579.330,00 18.579.330,00
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

1201 Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање

"Завод за урбанизам Војводине"

412 Општи послови по питању рада

0520 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 350.000,00 350.000,00

04 00 350.000,00 350.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за функцију  412 350.000,00 350.000,00

Извори финансирања за функцију  412

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 350.000,00 350.000,00

620 Развој заједнице

0521 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
14.688.305,00 46.403.636,00 61.091.941,00

01 00 14.688.305,00 14.688.305,00Приходи из буџета

04 00 46.403.636,00 46.403.636,00Сопствени приходи буџетских корисника

0522 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

2.629.207,00 8.306.250,00 10.935.457,00

01 00 2.629.207,00 2.629.207,00Приходи из буџета

04 00 8.306.250,00 8.306.250,00Сопствени приходи буџетских корисника

0523 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.051.614,00 1.051.614,00

04 00 1.051.614,00 1.051.614,00Сопствени приходи буџетских корисника

0524 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.450.000,00 1.450.000,00

04 00 1.450.000,00 1.450.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0525 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 672.867,00 672.867,00

04 00 672.867,00 672.867,00Сопствени приходи буџетских корисника

0526 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

709.476,00 259.400,00 968.876,00

01 00 709.476,00 709.476,00Приходи из буџета

04 00 259.400,00 259.400,00Сопствени приходи буџетских корисника

0527 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 248.384,00 7.187.202,00 7.435.586,00

01 00 248.384,00 248.384,00Приходи из буџета

04 00 7.187.202,00 7.187.202,00Сопствени приходи буџетских корисника

0528 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.790.100,00 1.790.100,00

04 00 1.790.100,00 1.790.100,00Сопствени приходи буџетских корисника

0529 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.724.628,00 13.900.000,00 15.624.628,00

01 00 1.724.628,00 1.724.628,00Приходи из буџета

04 00 13.900.000,00 13.900.000,00Сопствени приходи буџетских корисника
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0530 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.800.000,00 5.800.000,00

04 00 5.800.000,00 5.800.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0531 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5.000.000,00 5.000.000,00

04 00 5.000.000,00 5.000.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0532 426 МАТЕРИЈАЛ 6.350.000,00 6.350.000,00

04 00 6.350.000,00 6.350.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0533 431 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И

ОПРЕМЕ

7.000.000,00 7.000.000,00

04 00 7.000.000,00 7.000.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0534 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 10.000,00 10.000,00

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0535 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

2.000.000,00 2.000.000,00

04 00 2.000.000,00 2.000.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0536 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

315.900,00 315.900,00

04 00 315.900,00 315.900,00Сопствени приходи буџетских корисника

0537 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.860.093,00 1.860.093,00

04 00 1.860.093,00 1.860.093,00Сопствени приходи буџетских корисника

0538 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.500.000,00 2.500.000,00

04 00 500.000,00 500.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 2.000.000,00 2.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0539 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 3.000.000,00 3.000.000,00

04 00 500.000,00 500.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 2.500.000,00 2.500.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

Укупно за функцију  620 20.000.000,00 114.857.062,00 134.857.062,00

Извори финансирања за функцију  620

01 00 Приходи из буџета 20.000.000,00 20.000.000,00

13 06 4.500.000,00 4.500.000,00

04 00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

110.357.062,00 110.357.062,00Сопствени приходи буџетских корисника

Свега за главу 1201 20.000.000,00 115.207.062,00 135.207.062,00

01 00 Приходи из буџета 20.000.000,00 20.000.000,00

Извори финансирања за главу 1201

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 110.707.062,00 110.707.062,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
4.500.000,00 4.500.000,00
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прихода, примања и
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издаци из

додатних
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Укупно

1202 Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

0540 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

14.200.000,00 14.200.000,00

01 02 9.800.000,00 9.800.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

13 02 4.400.000,00 4.400.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

0541 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

6.500.000,00 6.500.000,00

01 02 5.000.000,00 5.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

13 02 1.500.000,00 1.500.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

0542 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.300.000,00 1.300.000,00

01 02 1.200.000,00 1.200.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

13 02 100.000,00 100.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

Укупно за функцију  560 22.000.000,00 22.000.000,00

Извори финансирања за функцију  560

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 16.000.000,00 16.000.000,00

13 02 6.000.000,00 6.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

Свега за главу 1202 22.000.000,00 22.000.000,00

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 16.000.000,00 16.000.000,00

Извори финансирања за главу 1202

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

6.000.000,00 6.000.000,00

1203 Покрајински завод за заштиту природе

412 Општи послови по питању рада

0543 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 245.000,00 245.000,00

01 00 245.000,00 245.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 245.000,00 245.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 245.000,00 245.000,00
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

0544 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
41.700.000,00 41.700.000,00

01 00 41.700.000,00 41.700.000,00Приходи из буџета

0545 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

7.464.800,00 7.464.800,00

01 00 7.464.800,00 7.464.800,00Приходи из буџета

0546 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 384.000,00 100.000,00 484.000,00

01 00 384.000,00 384.000,00Приходи из буџета

04 00 100.000,00 100.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0547 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 245.466,40 50.000,00 295.466,40

01 00 245.466,40 245.466,40Приходи из буџета

04 00 50.000,00 50.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0548 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.750.000,00 1.750.000,00

01 00 1.750.000,00 1.750.000,00Приходи из буџета

0549 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

82.000,00 82.000,00

01 00 82.000,00 82.000,00Приходи из буџета

0550 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 9.015.000,00 275.000,00 9.290.000,00

01 00 9.015.000,00 9.015.000,00Приходи из буџета

04 00 225.000,00 225.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 50.000,00 50.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0551 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.024.200,00 600.000,00 1.624.200,00

01 00 1.024.200,00 1.024.200,00Приходи из буџета

04 00 200.000,00 200.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 400.000,00 400.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0552 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.938.000,00 1.971.000,00 6.909.000,00

01 00 4.938.000,00 4.938.000,00Приходи из буџета

04 00 1.421.000,00 1.421.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 550.000,00 550.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0553 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 320.000,00 300.000,00 620.000,00

01 00 320.000,00 320.000,00Приходи из буџета

04 00 200.000,00 200.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 100.000,00 100.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0554 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 655.200,00 50.000,00 705.200,00

01 00 655.200,00 655.200,00Приходи из буџета

04 00 50.000,00 50.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0555 426 МАТЕРИЈАЛ 3.150.000,00 1.150.000,00 4.300.000,00

01 00 3.150.000,00 3.150.000,00Приходи из буџета

04 00 750.000,00 750.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 400.000,00 400.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0556 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

0557 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 900.000,00 100.000,00 1.000.000,00

01 00 900.000,00 900.000,00Приходи из буџета

04 00 100.000,00 100.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0558 513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 975.000,00 1.000,00 976.000,00

01 00 975.000,00 975.000,00Приходи из буџета

04 00 1.000,00 1.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0559 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 530.000,00 3.000,00 533.000,00

01 00 530.000,00 530.000,00Приходи из буџета

04 00 3.000,00 3.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за функцију  560 73.283.666,40 4.600.000,00 77.883.666,40

Извори финансирања за функцију  560

01 00 Приходи из буџета 73.283.666,40 73.283.666,40

13 06 1.500.000,00 1.500.000,00

04 00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

3.100.000,00 3.100.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

Свега за главу 1203 73.528.666,40 4.600.000,00 78.128.666,40

01 00 Приходи из буџета 73.528.666,40 73.528.666,40

Извори финансирања за главу 1203

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 3.100.000,00 3.100.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
1.500.000,00 1.500.000,00
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених
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Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12 705.756.302,12 121.018.233,31 826.774.535,43

01 00 Приходи из буџета 655.885.503,07 655.885.503,07

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 16.000.000,00 16.000.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 114.807.062,00 114.807.062,00

07 10 Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

7.870.799,05 7.870.799,05

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

20.000.000,00 20.000.000,00

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

6.000.000,00 6.000.000,00

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
6.211.171,31 6.211.171,31

Извори финансирања за раздео 12
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

13 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ

РАЗВОЈ

130 Опште услуге

0560 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

29.500.000,00 29.500.000,00

Установа - Центар за привредно-технолошки

развој Војводине

1 29.500.000,00 29.500.000,00

01 001 29.500.000,00 29.500.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 29.500.000,00 29.500.000,00

Укупно за функцију  130 29.500.000,00 29.500.000,00

Извори финансирања за функцију  130

01 00 Приходи из буџета 29.500.000,00 29.500.000,00

140 Основно истраживање

0561 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
17.381.247,16 17.381.247,16

01 00 17.381.247,16 17.381.247,16Приходи из буџета

0562 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

3.111.243,21 3.111.243,21

01 00 3.111.243,21 3.111.243,21Приходи из буџета

0563 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 84.161,00 84.161,00

01 00 84.161,00 84.161,00Приходи из буџета

0564 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 586.000,00 586.000,00

01 00 586.000,00 586.000,00Приходи из буџета

0565 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 559.495,23 559.495,23

01 00 559.495,23 559.495,23Приходи из буџета

0566 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0567 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 810.000,00 810.000,00

01 00 810.000,00 810.000,00Приходи из буџета

0568 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 260.000,00 260.000,00

01 00 260.000,00 260.000,00Приходи из буџета

0569 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 13.485.000,00 13.485.000,00

01 00 13.485.000,00 13.485.000,00Приходи из буџета

0570 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 232.300.000,00 232.300.000,00

01 00 232.300.000,00 232.300.000,00Приходи из буџета
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прихода, примања и
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издаци из

додатних

средстава

Укупно

0571 426 МАТЕРИЈАЛ 320.000,00 320.000,00

01 00 320.000,00 320.000,00Приходи из буџета

0572 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 8.000,00 8.000,00

01 00 8.000,00 8.000,00Приходи из буџета

0573 462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

120.000,00 120.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

0574 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

0575 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 19.200.000,00 19.200.000,00

01 00 19.200.000,00 19.200.000,00Приходи из буџета

0576 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

2.100.000,00 2.100.000,00

01 00 2.100.000,00 2.100.000,00Приходи из буџета

0577 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.050.000,00 2.050.000,00

01 00 2.050.000,00 2.050.000,00Приходи из буџета

0578 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

550.000,00 550.000,00

01 00 550.000,00 550.000,00Приходи из буџета

0579 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  140 293.336.146,60 293.336.146,60

Извори финансирања за функцију  140

01 00 Приходи из буџета 293.336.146,60 293.336.146,60

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој

0580 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 13.690.000,00 13.690.000,00

01 00 13.690.000,00 13.690.000,00Приходи из буџета

0581 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

29.253.000,00 29.253.000,00

Истраживачко-развојни институт за низијско

шумарство и животну средину

1 6.562.000,00 6.562.000,00

01 001 6.562.000,00 6.562.000,00Приходи из буџета

Научни институт за прехрамбене технологије2 22.691.000,00 22.691.000,00

01 002 22.691.000,00 22.691.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 29.253.000,00 29.253.000,00

Укупно за функцију  150 42.943.000,00 42.943.000,00

Извори финансирања за функцију  150

01 00 Приходи из буџета 42.943.000,00 42.943.000,00
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

442 Производња

0582 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

300.000.000,00 300.000.000,00

12 04 100.000.000,00 100.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

14 00 200.000.000,00 200.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из

ранијих година

Укупно за функцију  442 300.000.000,00 300.000.000,00

Извори финансирања за функцију  442

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

100.000.000,00 100.000.000,00

14 00 200.000.000,00 200.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из

ранијих година

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13 665.779.146,60 665.779.146,60

01 00 Приходи из буџета 365.779.146,60 365.779.146,60

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

100.000.000,00 100.000.000,00

14 00 Неутрошена средства од приватизације из

ранијих година

200.000.000,00 200.000.000,00

Извори финансирања за раздео 13
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ

СИРОВИНЕ

412 Општи послови по питању рада

0583 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 306.990,00 306.990,00

01 00 306.990,00 306.990,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 306.990,00 306.990,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 306.990,00 306.990,00

430 Гориво и енергија

0584 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
42.586.899,00 42.586.899,00

01 00 42.586.899,00 42.586.899,00Приходи из буџета

0585 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

7.623.054,92 7.623.054,92

01 00 7.623.054,92 7.623.054,92Приходи из буџета

0586 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 326.721,32 326.721,32

01 00 326.721,32 326.721,32Приходи из буџета

0587 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.097.392,00 1.097.392,00

01 00 1.097.392,00 1.097.392,00Приходи из буџета

0588 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 865.491,33 865.491,33

01 00 865.491,33 865.491,33Приходи из буџета

0589 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

400.944,50 1.100.000,00 1.500.944,50

01 00 400.944,50 400.944,50Приходи из буџета

04 00 700.000,00 700.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 400.000,00 400.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

0590 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 708.000,00 15.000,00 723.000,00

01 00 708.000,00 708.000,00Приходи из буџета

04 00 15.000,00 15.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0591 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 629.000,00 629.000,00

01 00 629.000,00 629.000,00Приходи из буџета

0592 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.528.675,54 1.530.000,00 6.058.675,54

01 00 4.528.675,54 4.528.675,54Приходи из буџета

04 00 1.080.000,00 1.080.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 450.000,00 450.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
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Укупно

0593 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 7.258.722,45 200.000,00 7.458.722,45

01 00 7.258.722,45 7.258.722,45Приходи из буџета

04 00 200.000,00 200.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0594 426 МАТЕРИЈАЛ 494.291,00 494.291,00

01 00 494.291,00 494.291,00Приходи из буџета

0595 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 19.236,35 19.236,35

01 00 19.236,35 19.236,35Приходи из буџета

0596 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

25.000.000,00 25.000.000,00

12 04 25.000.000,00 25.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

0597 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

1.966.834,40 1.966.834,40

01 00 1.966.834,40 1.966.834,40Приходи из буџета

0598 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

789.040,00 789.040,00

01 00 789.040,00 789.040,00Приходи из буџета

0599 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

34.297,26 34.297,26

01 00 34.297,26 34.297,26Приходи из буџета

0600 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

2.400,00 2.400,00

01 00 2.400,00 2.400,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  430 94.331.000,07 2.845.000,00 97.176.000,07

Извори финансирања за функцију  430

01 00 Приходи из буџета 69.331.000,07 69.331.000,07

13 06 850.000,00 850.000,00

12 04

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства

25.000.000,00 25.000.000,00

04 00

Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

1.995.000,00 1.995.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

01 Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом

минералних сировина

430 Гориво и енергија

0601 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

130.000.000,00 130.000.000,00

01 02 100.000.000,00 100.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

13 02 30.000.000,00 30.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи
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Укупно

0602 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

112.000.000,00 112.000.000,00

01 02 100.000.000,00 100.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

13 02 12.000.000,00 12.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

0603 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

217.846.732,83 217.846.732,83

01 02 200.000.000,00 200.000.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

13 02 17.846.732,83 17.846.732,83Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

Укупно за функцију  430 459.846.732,83 459.846.732,83

Извори финансирања за функцију  430

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 400.000.000,00 400.000.000,00

13 02 59.846.732,83 59.846.732,83Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

Укупно за активност Програм спречавања и отклањања штетних

последица насталих експлоатацијом минералних

сировина

459.846.732,83 459.846.732,83

Извори финансирања за активност Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних

сировина

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 400.000.000,00 400.000.000,00

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

59.846.732,83 59.846.732,83

02 Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије

430 Гориво и енергија

0604 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

0605 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 20.000.000,00 20.000.000,00

01 00 20.000.000,00 20.000.000,00Приходи из буџета

0606 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

23.917.595,93 23.917.595,93

01 00 1.317.595,93 1.317.595,93Приходи из буџета

12 04 22.600.000,00 22.600.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

Укупно за функцију  430 44.917.595,93 44.917.595,93

Извори финансирања за функцију  430

01 00 Приходи из буџета 22.317.595,93 22.317.595,93

12 04 22.600.000,00 22.600.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

Укупно за активност Подршка развоју коришћења обновљивих извора

енергије

44.917.595,93 44.917.595,93

Извори финансирања за активност Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије

01 00 Приходи из буџета 22.317.595,93 22.317.595,93

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

22.600.000,00 22.600.000,00
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издаци из

додатних

средстава

Укупно

03 Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине

140 Основно истраживање

0607 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 60.000.000,00 60.000.000,00

07 10 60.000.000,00 60.000.000,00Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

Укупно за функцију  140 60.000.000,00 60.000.000,00

Извори финансирања за функцију  140

07 10 Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

60.000.000,00 60.000.000,00

Укупно за активност Основна геолошка истраживања на територији

Аутономне Покрајине Војводине

60.000.000,00 60.000.000,00

Извори финансирања за активност Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине

07 10 Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

60.000.000,00 60.000.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14 659.402.318,83 2.845.000,00 662.247.318,83

01 00 Приходи из буџета 91.955.586,00 91.955.586,00

01 02 Приходи из буџета - наменски приходи 400.000.000,00 400.000.000,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 1.995.000,00 1.995.000,00

07 10 Трансфери од других нивоа власти -
трансфери из републичког буџета за поверене

послове

60.000.000,00 60.000.000,00

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од

приватизације

47.600.000,00 47.600.000,00

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - наменски приходи

59.846.732,83 59.846.732,83

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година - додатна средства
850.000,00 850.000,00

Извори финансирања за раздео 14
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Укупно

15 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

412 Општи послови по питању рада

0608 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 300.000,00 300.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 300.000,00 300.000,00

810 Услуге рекреације и спорта

0609 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
26.826.000,00 26.826.000,00

01 00 26.826.000,00 26.826.000,00Приходи из буџета

0610 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

4.802.000,00 4.802.000,00

01 00 4.802.000,00 4.802.000,00Приходи из буџета

0611 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 270.000,00 270.000,00

01 00 270.000,00 270.000,00Приходи из буџета

0612 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

0613 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.570.000,00 1.570.000,00

01 00 1.570.000,00 1.570.000,00Приходи из буџета

0614 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

200.472,25 200.472,25

01 00 200.472,25 200.472,25Приходи из буџета

0615 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 627.000,00 280.000,00 907.000,00

01 00 627.000,00 627.000,00Приходи из буџета

05 00 280.000,00 280.000,00Донације од иностраних земаља

0616 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 521.000,00 1.500.000,00 2.021.000,00

01 00 521.000,00 521.000,00Приходи из буџета

05 00 1.500.000,00 1.500.000,00Донације од иностраних земаља

0617 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.700.000,00 1.430.000,00 4.130.000,00

01 00 2.700.000,00 2.700.000,00Приходи из буџета

05 00 430.000,00 430.000,00Донације од иностраних земаља

08 00 1.000.000,00 1.000.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

0618 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000,00 4.950.000,00 4.952.000,00

01 00 2.000,00 2.000,00Приходи из буџета

05 00 4.950.000,00 4.950.000,00Донације од иностраних земаља
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0619 426 МАТЕРИЈАЛ 302.000,00 302.000,00

01 00 302.000,00 302.000,00Приходи из буџета

0620 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 100.000,00 100.000,00

05 00 100.000,00 100.000,00Донације од иностраних земаља

0621 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0622 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0623 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

111.000.000,00 111.000.000,00

01 00 111.000.000,00 111.000.000,00Приходи из буџета

0624 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

16.000.000,00 1.000.000,00 17.000.000,00

01 00 16.000.000,00 16.000.000,00Приходи из буџета

08 00 1.000.000,00 1.000.000,00Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

0625 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

122.874.000,00 122.874.000,00

01 00 122.874.000,00 122.874.000,00Приходи из буџета

0626 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

21.000,00 21.000,00

01 00 21.000,00 21.000,00Приходи из буџета

0627 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0628 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.200.000,00 2.200.000,00

05 00 2.200.000,00 2.200.000,00Донације од иностраних земаља

Укупно за функцију  810 288.018.472,25 11.460.000,00 299.478.472,25

Извори финансирања за функцију  810

01 00 Приходи из буџета 288.018.472,25 288.018.472,25

08 00 2.000.000,00 2.000.000,00

05 00

Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

9.460.000,00 9.460.000,00Донације од иностраних земаља
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издаци из

додатних

средстава

Укупно

1501 Покрајински завод за спорт и медицину спорта

412 Општи послови по питању рада

0629 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 360.000,00 360.000,00

01 00 360.000,00 360.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 360.000,00 360.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 360.000,00 360.000,00

810 Услуге рекреације и спорта

0630 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
24.860.763,67 4.500.000,00 29.360.763,67

01 00 24.860.763,67 24.860.763,67Приходи из буџета

04 00 4.500.000,00 4.500.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0631 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

4.450.076,70 805.500,00 5.255.576,70

01 00 4.450.076,70 4.450.076,70Приходи из буџета

04 00 805.500,00 805.500,00Сопствени приходи буџетских корисника

0632 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 370.000,00 50.000,00 420.000,00

01 00 370.000,00 370.000,00Приходи из буџета

04 00 50.000,00 50.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0633 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 470.000,00 50.000,00 520.000,00

01 00 470.000,00 470.000,00Приходи из буџета

04 00 50.000,00 50.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0634 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 820.000,00 80.000,00 900.000,00

01 00 820.000,00 820.000,00Приходи из буџета

04 00 80.000,00 80.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0635 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

300.000,00 50.000,00 350.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

04 00 50.000,00 50.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0636 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4.250.553,40 385.000,00 4.635.553,40

01 00 4.250.553,40 4.250.553,40Приходи из буџета

04 00 385.000,00 385.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0637 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600.000,00 80.000,00 680.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

04 00 80.000,00 80.000,00Сопствени приходи буџетских корисника
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0638 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.990.000,00 500.000,00 2.490.000,00

01 00 1.990.000,00 1.990.000,00Приходи из буџета

04 00 500.000,00 500.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0639 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.642.883,80 240.000,00 1.882.883,80

01 00 1.642.883,80 1.642.883,80Приходи из буџета

04 00 240.000,00 240.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0640 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 800.000,00 250.000,00 1.050.000,00

01 00 800.000,00 800.000,00Приходи из буџета

04 00 250.000,00 250.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0641 426 МАТЕРИЈАЛ 1.625.292,00 540.000,00 2.165.292,00

01 00 1.625.292,00 1.625.292,00Приходи из буџета

04 00 540.000,00 540.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0642 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

60.000,00 360.000,00 420.000,00

01 00 60.000,00 60.000,00Приходи из буџета

04 00 360.000,00 360.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0643 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.245.000,00 150.000,00 1.395.000,00

01 00 1.245.000,00 1.245.000,00Приходи из буџета

04 00 150.000,00 150.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0644 523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 1.000.000,00 1.000.000,00

09 00 1.000.000,00 1.000.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно за функцију  810 43.484.569,57 9.040.500,00 52.525.069,57

Извори финансирања за функцију  810

01 00 Приходи из буџета 43.484.569,57 43.484.569,57

09 00 1.000.000,00 1.000.000,00

04 00

Примања од продаје нефинансијске имовине

8.040.500,00 8.040.500,00Сопствени приходи буџетских корисника

Свега за главу 1501 43.844.569,57 9.040.500,00 52.885.069,57

01 00 Приходи из буџета 43.844.569,57 43.844.569,57

Извори финансирања за главу 1501

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 8.040.500,00 8.040.500,00

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.000.000,00 1.000.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15 332.163.041,82 20.500.500,00 352.663.541,82

01 00 Приходи из буџета 332.163.041,82 332.163.041,82

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 8.040.500,00 8.040.500,00

05 00 Донације од иностраних земаља 9.460.000,00 9.460.000,00

08 00 Добровољни трансфери од физичких и

правних лица

2.000.000,00 2.000.000,00

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.000.000,00 1.000.000,00

Извори финансирања за раздео 15
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Укупно

16 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

412 Општи послови по питању рада

0645 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
27.910.196,01 27.910.196,01

01 00 27.910.196,01 27.910.196,01Приходи из буџета

0646 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

4.995.925,08 4.995.925,08

01 00 4.995.925,08 4.995.925,08Приходи из буџета

0647 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 214.179,75 214.179,75

01 00 214.179,75 214.179,75Приходи из буџета

0648 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 592.441,00 592.441,00

01 00 592.441,00 592.441,00Приходи из буџета

0649 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.492.735,48 1.492.735,48

01 00 1.492.735,48 1.492.735,48Приходи из буџета

0650 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

160.377,80 160.377,80

01 00 160.377,80 160.377,80Приходи из буџета

0651 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 425.000,00 425.000,00

01 00 425.000,00 425.000,00Приходи из буџета

0652 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 550.000,00 550.000,00

01 00 550.000,00 550.000,00Приходи из буџета

0653 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.757.730,00 2.757.730,00

01 00 2.757.730,00 2.757.730,00Приходи из буџета

0654 426 МАТЕРИЈАЛ 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

0655 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

121.400.000,00 121.400.000,00

09 12 55.400.000,00 55.400.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

13 00 66.000.000,00 66.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

0656 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

0657 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 28.870.000,00 28.870.000,00

Канцеларија за инклузију Рома1 17.518.000,00 17.518.000,00

01 001 17.518.000,00 17.518.000,00Приходи из буџета

Завод за равноправност полова2 7.392.000,00 7.392.000,00

01 002 7.392.000,00 7.392.000,00Приходи из буџета

Покрајински социјално - економски савет3 3.360.000,00 3.360.000,00

01 003 3.360.000,00 3.360.000,00Приходи из буџета

Остале текуће дотације и трансфери4 600.000,00 600.000,00

01 004 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

01 00 Приходи из буџета 28.870.000,00 28.870.000,00
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0658 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ИЗ БУЏЕТА

200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

0659 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.100.000,00 4.100.000,00

01 00 4.100.000,00 4.100.000,00Приходи из буџета

0660 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

12.000,00 12.000,00

01 00 12.000,00 12.000,00Приходи из буџета

0661 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

804.000,00 804.000,00

01 00 804.000,00 804.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 195.384.585,12 195.384.585,12

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 73.984.585,12 73.984.585,12

13 00 66.000.000,00 66.000.000,00

09 12

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

55.400.000,00 55.400.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

01 Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину

412 Општи послови по питању рада

0662 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

190.000.000,00 190.000.000,00

01 00 190.000.000,00 190.000.000,00Приходи из буџета

0663 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ

126.000.000,00 126.000.000,00

01 00 126.000.000,00 126.000.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 316.000.000,00 316.000.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 316.000.000,00 316.000.000,00

Укупно за активност Спровођење Програма покрајинског акционог

плана запошљавања за АП Војводину

316.000.000,00 316.000.000,00

Извори финансирања за активност Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину

01 00 Приходи из буџета 316.000.000,00 316.000.000,00
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Укупно

02 Пројекат "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини"

412 Општи послови по питању рада

0664 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.106.135,00 4.488.100,00 12.594.235,00

01 00 8.106.135,00 8.106.135,00Приходи из буџета

15 00 4.488.100,00 4.488.100,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0665 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.896.964,00 1.896.964,00

15 00 1.896.964,00 1.896.964,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0666 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.040.657,00 3.040.657,00

15 00 3.040.657,00 3.040.657,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за функцију  412 8.106.135,00 9.425.721,00 17.531.856,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 8.106.135,00 8.106.135,00

15 00 9.425.721,00 9.425.721,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за активност Пројекат "Ка свеобухватном систему за

сузбијање насиља над женама у Војводини"
8.106.135,00 9.425.721,00 17.531.856,00

Извори финансирања за активност Пројекат "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини"

01 00 Приходи из буџета 8.106.135,00 8.106.135,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

9.425.721,00 9.425.721,00

03 Пројекат "Развој стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја

жена на селу у АП Војводини"

412 Општи послови по питању рада

0667 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

474.186,00 474.186,00

15 00 474.186,00 474.186,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за функцију  412 474.186,00 474.186,00

Извори финансирања за функцију  412

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

474.186,00 474.186,00

Укупно за активност Пројекат "Развој стратегије и акционог плана

за унапређење економског положаја жена на

селу у АП Војводини"

474.186,00 474.186,00

Извори финансирања за активност Пројекат "Развој стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја жена на

селу у АП Војводини"

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

474.186,00 474.186,00
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

04 Пројекат "Кроз обуке до запошљавања: нови модули у оквиру Едукативног центра за

професионалне и радне вештине"

412 Општи послови по питању рада

0668 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 470.000,00 470.000,00

15 00 470.000,00 470.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0669 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 7.040,00 7.040,00

15 00 7.040,00 7.040,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0670 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.172.290,00 7.610.000,00 10.782.290,00

01 00 3.172.290,00 3.172.290,00Приходи из буџета

15 00 7.610.000,00 7.610.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0671 426 МАТЕРИЈАЛ 7.396.600,00 7.396.600,00

15 00 7.396.600,00 7.396.600,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0672 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 20.000,00 20.000,00

15 00 20.000,00 20.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0673 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

300.000,00 300.000,00

15 00 300.000,00 300.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0674 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 12.227.500,00 12.227.500,00

15 00 12.227.500,00 12.227.500,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за функцију  412 3.172.290,00 28.031.140,00 31.203.430,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 3.172.290,00 3.172.290,00

15 00 28.031.140,00 28.031.140,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за активност Пројекат "Кроз обуке до запошљавања: нови
модули у оквиру Едукативног центра за

професионалне и радне вештине"

3.172.290,00 28.031.140,00 31.203.430,00

Извори финансирања за активност Пројекат "Кроз обуке до запошљавања: нови модули у оквиру Едукативног центра за

професионалне и радне вештине"

01 00 Приходи из буџета 3.172.290,00 3.172.290,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

28.031.140,00 28.031.140,00
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16 522.663.010,12 37.931.047,00 560.594.057,12

01 00 Приходи из буџета 401.263.010,12 401.263.010,12

09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

55.400.000,00 55.400.000,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

66.000.000,00 66.000.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

37.931.047,00 37.931.047,00

Извори финансирања за раздео 16
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

17 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

133 Остале опште услуге

0675 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
275.800.000,00 275.800.000,00

01 00 275.800.000,00 275.800.000,00Приходи из буџета

0676 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

49.428.000,00 49.428.000,00

01 00 49.428.000,00 49.428.000,00Приходи из буџета

0677 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 6.900.000,00 6.900.000,00

01 00 6.900.000,00 6.900.000,00Приходи из буџета

0678 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4.200.000,00 4.200.000,00

01 00 4.200.000,00 4.200.000,00Приходи из буџета

0679 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 12.000.000,00 12.000.000,00

01 00 12.000.000,00 12.000.000,00Приходи из буџета

0680 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.601.155,94 1.601.155,94

01 00 1.601.155,94 1.601.155,94Приходи из буџета

0681 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 210.000.000,00 210.000.000,00

01 00 210.000.000,00 210.000.000,00Приходи из буџета

0682 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 6.500.000,00 6.500.000,00

01 00 6.500.000,00 6.500.000,00Приходи из буџета

0683 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 32.730.000,00 32.730.000,00

01 00 32.730.000,00 32.730.000,00Приходи из буџета

0684 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 50.890.000,00 50.890.000,00

01 00 50.890.000,00 50.890.000,00Приходи из буџета

0685 426 МАТЕРИЈАЛ 187.910.200,00 187.910.200,00

01 00 187.910.200,00 187.910.200,00Приходи из буџета

0686 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 240.000,00 240.000,00

01 00 240.000,00 240.000,00Приходи из буџета

0687 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

3.250.000,00 1.000.000,00 4.250.000,00

01 00 3.250.000,00 3.250.000,00Приходи из буџета

04 00 1.000.000,00 1.000.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0688 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

80.000,00 80.000,00

01 00 80.000,00 80.000,00Приходи из буџета
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених
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Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0689 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.200.000,00 5.200.000,00

01 00 700.000,00 700.000,00Приходи из буџета

13 00 4.500.000,00 4.500.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

0690 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 42.371.000,00 42.371.000,00

01 00 5.021.000,00 5.021.000,00Приходи из буџета

09 12 2.600.000,00 2.600.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

13 00 34.750.000,00 34.750.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

0691 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 12.000.000,00 12.000.000,00

13 00 12.000.000,00 12.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

Укупно за функцију  133 901.100.355,94 1.000.000,00 902.100.355,94

Извори финансирања за функцију  133

01 00 Приходи из буџета 847.250.355,94 847.250.355,94

13 00 51.250.000,00 51.250.000,00

09 12

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

2.600.000,00 2.600.000,00

04 00

Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

1.000.000,00 1.000.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

412 Општи послови по питању рада

0692 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 200.000,00 200.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 200.000,00 200.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17 901.300.355,94 1.000.000,00 902.300.355,94

01 00 Приходи из буџета 847.450.355,94 847.450.355,94

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 1.000.000,00 1.000.000,00

09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине -
примања од продаје покретне имовине и

непокретности

2.600.000,00 2.600.000,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

51.250.000,00 51.250.000,00

Извори финансирања за раздео 17
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

18 СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ

РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

411 Општи економски и комерцијални послови

0693 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
7.374.700,00 7.374.700,00

01 00 7.374.700,00 7.374.700,00Приходи из буџета

0694 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

1.320.073,00 1.320.073,00

01 00 1.320.073,00 1.320.073,00Приходи из буџета

0695 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 103.700,00 103.700,00

01 00 103.700,00 103.700,00Приходи из буџета

0696 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 523.000,00 523.000,00

01 00 523.000,00 523.000,00Приходи из буџета

0697 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 37.400,00 37.400,00

01 00 37.400,00 37.400,00Приходи из буџета

0698 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0699 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 247.455,00 247.455,00

01 00 247.455,00 247.455,00Приходи из буџета

0700 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 690.000,00 266.335,14 956.335,14

01 00 690.000,00 690.000,00Приходи из буџета

15 00 266.335,14 266.335,14Неутрошена средства донација из ранијих

година

0701 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.351.000,00 350.000,00 4.701.000,00

01 00 4.351.000,00 4.351.000,00Приходи из буџета

15 00 350.000,00 350.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0702 426 МАТЕРИЈАЛ 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

0703 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 8.000,00 8.000,00

01 00 8.000,00 8.000,00Приходи из буџета

0704 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 13.097.894,70 13.097.894,70

15 00 13.097.894,70 13.097.894,70Неутрошена средства донација из ранијих

година

0705 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

136.000,00 136.000,00

01 00 136.000,00 136.000,00Приходи из буџета
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издаци из

додатних

средстава

Укупно

0706 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

12.240,00 12.240,00

01 00 12.240,00 12.240,00Приходи из буџета

0707 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 350.000,00 350.000,00

15 00 350.000,00 350.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за функцију  411 15.204.568,00 14.064.229,84 29.268.797,84

Извори финансирања за функцију  411

01 00 Приходи из буџета 15.204.568,00 15.204.568,00

15 00 14.064.229,84 14.064.229,84Неутрошена средства донација из ранијих

година

02 Фонд за оснивање пословних инкубатора ББИ

411 Општи економски и комерцијални послови

0708 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 7.656.000,00 7.656.000,00

01 00 7.656.000,00 7.656.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  411 7.656.000,00 7.656.000,00

Извори финансирања за функцију  411

01 00 Приходи из буџета 7.656.000,00 7.656.000,00

Укупно за активност Фонд за оснивање пословних инкубатора ББИ 7.656.000,00 7.656.000,00

Извори финансирања за активност Фонд за оснивање пословних инкубатора ББИ

01 00 Приходи из буџета 7.656.000,00 7.656.000,00

04 Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа-АПФ

421 Пољопривреда

0709 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

0710 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.871.987,00 13.059.363,84 15.931.350,84

01 00 2.871.987,00 2.871.987,00Приходи из буџета

15 00 13.059.363,84 13.059.363,84Неутрошена средства донација из ранијих

година

0711 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00 4.000.000,00

01 00 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

0712 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА

1.600.000,00 1.600.000,00

01 00 1.600.000,00 1.600.000,00Приходи из буџета

119



Страна 236 - Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 27. фебруар 2012.

Р
а
з
д
е
о

Г
л
а
в
а

А
к
т
и
в
н
о
с
т

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

Е
к
о
н
о
м
с
к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

Б
р
о
ј
п
о
з
и
ц
и
ј
е

И
з
в
о
р

ф
и
н
а
н
с
и
р
а
њ
а

Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0713 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

40.000,00 40.000,00

01 00 40.000,00 40.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  421 8.561.987,00 13.059.363,84 21.621.350,84

Извори финансирања за функцију  421

01 00 Приходи из буџета 8.561.987,00 8.561.987,00

15 00 13.059.363,84 13.059.363,84Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за активност Фонд за промоцију извоза пољопривредних

производа-АПФ
8.561.987,00 13.059.363,84 21.621.350,84

Извори финансирања за активност Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа-АПФ

01 00 Приходи из буџета 8.561.987,00 8.561.987,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

13.059.363,84 13.059.363,84

07 Е-Војводина

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој

0714 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 210.600,00 210.600,00

01 00 210.600,00 210.600,00Приходи из буџета

0715 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.274.996,00 5.274.996,00

01 00 5.274.996,00 5.274.996,00Приходи из буџета

0716 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 480.000,00 480.000,00

01 00 480.000,00 480.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  150 5.965.596,00 5.965.596,00

Извори финансирања за функцију  150

01 00 Приходи из буџета 5.965.596,00 5.965.596,00

Укупно за активност Е-Војводина 5.965.596,00 5.965.596,00

Извори финансирања за активност Е-Војводина

01 00 Приходи из буџета 5.965.596,00 5.965.596,00

10 Војвођанска агенција за привлачење инвестиција-ВИП

411 Општи економски и комерцијални послови

0717 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 43.920.000,00 43.920.000,00

01 00 43.920.000,00 43.920.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  411 43.920.000,00 43.920.000,00

Извори финансирања за функцију  411

01 00 Приходи из буџета 43.920.000,00 43.920.000,00

Укупно за активност Војвођанска агенција за привлачење

инвестиција-ВИП
43.920.000,00 43.920.000,00

Извори финансирања за активност Војвођанска агенција за привлачење инвестиција-ВИП

01 00 Приходи из буџета 43.920.000,00 43.920.000,00

120



27. фебруар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 3 - Страна 237

Р
а
з
д
е
о

Г
л
а
в
а

А
к
т
и
в
н
о
с
т

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

Е
к
о
н
о
м
с
к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ј
а

Б
р
о
ј
п
о
з
и
ц
и
ј
е

И
з
в
о
р

ф
и
н
а
н
с
и
р
а
њ
а

Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених
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Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

12 Интегрисана квалификациона шема-ИQС

412 Општи послови по питању рада

0718 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 21.060,00 21.060,00

01 00 21.060,00 21.060,00Приходи из буџета

0719 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 10.000,00 408.000,00 418.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

15 00 408.000,00 408.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0720 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.150.000,00 2.150.000,00

01 00 2.150.000,00 2.150.000,00Приходи из буџета

0721 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 12.000,00 12.000,00

01 00 12.000,00 12.000,00Приходи из буџета

0722 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

44.308,00 44.308,00

01 00 44.308,00 44.308,00Приходи из буџета

0723 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.320.000,00 1.910.000,00 4.230.000,00

01 00 2.320.000,00 2.320.000,00Приходи из буџета

15 00 1.910.000,00 1.910.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за функцију  412 4.557.368,00 2.318.000,00 6.875.368,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 4.557.368,00 4.557.368,00

15 00 2.318.000,00 2.318.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за активност Интегрисана квалификациона шема-ИQС 4.557.368,00 2.318.000,00 6.875.368,00

Извори финансирања за активност Интегрисана квалификациона шема-ИQС

01 00 Приходи из буџета 4.557.368,00 4.557.368,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

2.318.000,00 2.318.000,00

1801 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију

03 Шема пословне стандардизације и сертификације-БСЦ

411 Општи економски и комерцијални послови

0724 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
7.944.415,00 7.944.415,00

01 00 7.944.415,00 7.944.415,00Приходи из буџета
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прихода, примања и

пренетих неутрошених
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издаци из

додатних

средстава

Укупно

0725 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

1.459.557,60 1.459.557,60

01 00 1.459.557,60 1.459.557,60Приходи из буџета

0726 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 56.000,00 56.000,00

01 00 56.000,00 56.000,00Приходи из буџета

0727 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 120.000,00 120.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

0728 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 252.720,00 252.720,00

01 00 252.720,00 252.720,00Приходи из буџета

0729 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0730 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 982.658,00 5.000,00 987.658,00

01 00 982.658,00 982.658,00Приходи из буџета

04 00 5.000,00 5.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0731 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 700.000,00 50.000,00 750.000,00

01 00 700.000,00 700.000,00Приходи из буџета

04 00 50.000,00 50.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0732 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.316.000,00 1.754.431,06 4.070.431,06

01 00 2.316.000,00 2.316.000,00Приходи из буџета

04 00 100.000,00 100.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

15 00 1.654.431,06 1.654.431,06Неутрошена средства донација из ранијих

година

0733 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.376.000,00 910.970,50 3.286.970,50

01 00 2.376.000,00 2.376.000,00Приходи из буџета

04 00 135.000,00 135.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

15 00 775.970,50 775.970,50Неутрошена средства донација из ранијих

година

0734 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

0735 426 МАТЕРИЈАЛ 320.000,00 40.765,36 360.765,36

01 00 320.000,00 320.000,00Приходи из буџета

15 00 40.765,36 40.765,36Неутрошена средства донација из ранијих

година

0736 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 4.800,00 4.800,00

01 00 4.800,00 4.800,00Приходи из буџета

0737 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

48.000,00 48.000,00

01 00 48.000,00 48.000,00Приходи из буџета
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прихода, примања и

пренетих неутрошених
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Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0738 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

40.000,00 10.000,00 50.000,00

01 00 40.000,00 40.000,00Приходи из буџета

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0739 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 10.000,00 295.000,00 305.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

15 00 295.000,00 295.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за функцију  411 16.651.150,60 3.066.166,92 19.717.317,52

Извори финансирања за функцију  411

01 00 Приходи из буџета 16.651.150,60 16.651.150,60

15 00 2.766.166,92 2.766.166,92

04 00

Неутрошена средства донација из ранијих

година

300.000,00 300.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за активност Шема пословне стандардизације и

сертификације-БСЦ
16.651.150,60 3.066.166,92 19.717.317,52

Извори финансирања за активност Шема пословне стандардизације и сертификације-БСЦ

01 00 Приходи из буџета 16.651.150,60 16.651.150,60

04 00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

2.766.166,92 2.766.166,92

Сопствени приходи буџетских корисника 300.000,00 300.000,00

04 Пројекат "Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о

иновацији"

411 Општи економски и комерцијални послови

0740 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 522.720,00 522.720,00

01 00 522.720,00 522.720,00Приходи из буџета

0741 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 404.800,00 404.800,00

01 00 404.800,00 404.800,00Приходи из буџета

0742 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.600.632,00 1.600.632,00

01 00 1.600.632,00 1.600.632,00Приходи из буџета

0743 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.199.000,00 1.199.000,00

01 00 1.199.000,00 1.199.000,00Приходи из буџета

0744 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 628.870,00 628.870,00

01 00 628.870,00 628.870,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  411 4.356.022,00 4.356.022,00

Извори финансирања за функцију  411

01 00 Приходи из буџета 4.356.022,00 4.356.022,00

Укупно за активност Пројекат "Пренос планирања регионалне

стратегије и међурегионалних стратегија о

иновацији"

4.356.022,00 4.356.022,00

Извори финансирања за активност Пројекат "Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о

иновацији"

01 00 Приходи из буџета 4.356.022,00 4.356.022,00
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

Свега за главу 1801 21.007.172,60 3.066.166,92 24.073.339,52

01 00 Приходи из буџета 21.007.172,60 21.007.172,60

Извори финансирања за главу 1801

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 300.000,00 300.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

2.766.166,92 2.766.166,92

1802 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

12 Интегрисана квалификациона шема ИQС

412 Општи послови по питању рада

0745 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
17.087.449,94 17.087.449,94

01 00 17.087.449,94 17.087.449,94Приходи из буџета

0746 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

3.058.710,00 3.058.710,00

01 00 3.058.710,00 3.058.710,00Приходи из буџета

0747 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

0748 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

0749 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 356.400,00 356.400,00

01 00 356.400,00 356.400,00Приходи из буџета

0750 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

0751 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6.800.630,00 145.000,00 6.945.630,00

01 00 6.800.630,00 6.800.630,00Приходи из буџета

04 00 145.000,00 145.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0752 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600.000,00 25.000,00 625.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

04 00 25.000,00 25.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0753 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.300.000,00 755.000,00 7.055.000,00

01 00 6.300.000,00 6.300.000,00Приходи из буџета

04 00 120.000,00 120.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

15 00 635.000,00 635.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година
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Укупно

0754 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.000,00 10.000,00

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0755 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 400.000,00 3.610.000,00 4.010.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

15 00 3.600.000,00 3.600.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0756 426 МАТЕРИЈАЛ 3.400.000,00 910.000,00 4.310.000,00

01 00 3.400.000,00 3.400.000,00Приходи из буџета

04 00 110.000,00 110.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

15 00 800.000,00 800.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0757 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 40.000,00 105.000,00 145.000,00

01 00 40.000,00 40.000,00Приходи из буџета

04 00 5.000,00 5.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

15 00 100.000,00 100.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0758 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

716.000,00 20.000,00 736.000,00

01 00 716.000,00 716.000,00Приходи из буџета

04 00 20.000,00 20.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0759 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

24.000,00 5.000,00 29.000,00

01 00 24.000,00 24.000,00Приходи из буџета

04 00 5.000,00 5.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

0760 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 500.000,00 6.510.000,00 7.010.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

15 00 6.500.000,00 6.500.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0761 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 4.700.000,00 5.505.000,00 10.205.000,00

01 00 4.700.000,00 4.700.000,00Приходи из буџета

04 00 25.000,00 25.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

15 00 5.480.000,00 5.480.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

0762 513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 9.000.000,00 5.000,00 9.005.000,00

01 00 9.000.000,00 9.000.000,00Приходи из буџета

04 00 5.000,00 5.000,00Сопствени приходи буџетских корисника
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прихода, примања и
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Укупно

0763 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 400.000,00 310.000,00 710.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

15 00 300.000,00 300.000,00Неутрошена средства донација из ранијих

година

Укупно за функцију  412 54.143.189,94 17.915.000,00 72.058.189,94

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 54.143.189,94 54.143.189,94

15 00 17.415.000,00 17.415.000,00

04 00

Неутрошена средства донација из ранијих

година

500.000,00 500.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно за активност Интегрисана квалификациона шема ИQС 54.143.189,94 17.915.000,00 72.058.189,94

Извори финансирања за активност Интегрисана квалификациона шема ИQС

01 00 Приходи из буџета 54.143.189,94 54.143.189,94

04 00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

17.415.000,00 17.415.000,00

Сопствени приходи буџетских корисника 500.000,00 500.000,00

Свега за главу 1802 54.143.189,94 17.915.000,00 72.058.189,94

01 00 Приходи из буџета 54.143.189,94 54.143.189,94

Извори финансирања за главу 1802

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 500.000,00 500.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

17.415.000,00 17.415.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18 161.015.881,54 50.422.760,60 211.438.642,14

01 00 Приходи из буџета 161.015.881,54 161.015.881,54

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 800.000,00 800.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих

година

49.622.760,60 49.622.760,60

Извори финансирања за раздео 18
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Укупно

19 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

131 Опште кадровске услуге

0764 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
8.763.000,00 8.763.000,00

01 00 8.763.000,00 8.763.000,00Приходи из буџета

0765 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

1.569.000,00 1.569.000,00

01 00 1.569.000,00 1.569.000,00Приходи из буџета

0766 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 76.924,00 76.924,00

01 00 76.924,00 76.924,00Приходи из буџета

0767 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 850.000,00 850.000,00

01 00 850.000,00 850.000,00Приходи из буџета

0768 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 305.792,00 305.792,00

01 00 305.792,00 305.792,00Приходи из буџета

0769 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

40.094,45 40.094,45

01 00 40.094,45 40.094,45Приходи из буџета

0770 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 51.500,00 51.500,00

01 00 51.500,00 51.500,00Приходи из буџета

0771 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

0772 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.230.000,00 4.230.000,00

01 00 4.230.000,00 4.230.000,00Приходи из буџета

0773 426 МАТЕРИЈАЛ 166.000,00 166.000,00

01 00 166.000,00 166.000,00Приходи из буџета

0774 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

0775 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

3.000,00 3.000,00

01 00 3.000,00 3.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  131 16.255.310,45 16.255.310,45

Извори финансирања за функцију  131

01 00 Приходи из буџета 16.255.310,45 16.255.310,45

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19 16.255.310,45 16.255.310,45

01 00 Приходи из буџета 16.255.310,45 16.255.310,45

Извори финансирања за раздео 19
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пренетих неутрошених

средстава

Расходи и
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Укупно

20 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

490 Економски послови некласификовани на другом месту

0776 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
16.347.422,00 16.347.422,00

01 00 16.347.422,00 16.347.422,00Приходи из буџета

0777 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

2.927.190,00 2.927.190,00

01 00 2.927.190,00 2.927.190,00Приходи из буџета

0778 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 72.370,00 72.370,00

01 00 72.370,00 72.370,00Приходи из буџета

0779 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 414.000,00 414.000,00

01 00 414.000,00 414.000,00Приходи из буџета

0780 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.154.540,00 1.154.540,00

01 00 1.154.540,00 1.154.540,00Приходи из буџета

0781 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

90.000,00 90.000,00

01 00 90.000,00 90.000,00Приходи из буџета

0782 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10.786.670,00 5.775.000,00 16.561.670,00

01 00 10.786.670,00 10.786.670,00Приходи из буџета

09 00 5.775.000,00 5.775.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

0783 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 468.000,00 300.000,00 768.000,00

01 00 468.000,00 468.000,00Приходи из буџета

09 00 300.000,00 300.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

0784 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 12.990.250,00 6.200.000,00 19.190.250,00

01 00 12.990.250,00 12.990.250,00Приходи из буџета

09 00 6.200.000,00 6.200.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

0785 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 526.500,00 500.000,00 1.026.500,00

01 00 526.500,00 526.500,00Приходи из буџета

09 00 500.000,00 500.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

0786 426 МАТЕРИЈАЛ 467.900,00 450.000,00 917.900,00

01 00 467.900,00 467.900,00Приходи из буџета

09 00 450.000,00 450.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

0787 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

76.000,00 76.000,00

01 00 76.000,00 76.000,00Приходи из буџета
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0788 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

21.600,00 21.600,00

01 00 21.600,00 21.600,00Приходи из буџета

0789 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 290.000,00 290.000,00

01 00 290.000,00 290.000,00Приходи из буџета

0790 521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 73.402.487,00 20.600.000,00 94.002.487,00

01 00 48.652.487,00 48.652.487,00Приходи из буџета

04 00 600.000,00 600.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

09 00 20.000.000,00 20.000.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 00 24.750.000,00 24.750.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

Укупно за функцију  490 120.034.929,00 33.825.000,00 153.859.929,00

Извори финансирања за функцију  490

01 00 Приходи из буџета 95.284.929,00 95.284.929,00

13 00 24.750.000,00 24.750.000,00

09 00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

33.225.000,00 33.225.000,00

04 00

Примања од продаје нефинансијске имовине

600.000,00 600.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20 120.034.929,00 33.825.000,00 153.859.929,00

01 00 Приходи из буџета 95.284.929,00 95.284.929,00

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 600.000,00 600.000,00

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 33.225.000,00 33.225.000,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих

година

24.750.000,00 24.750.000,00

Извори финансирања за раздео 20
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прихода, примања и

пренетих неутрошених
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издаци из
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Укупно

21 ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

113 Спољни послови

0791 462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

40.000,00 40.000,00

01 00 40.000,00 40.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  113 40.000,00 40.000,00

Извори финансирања за функцију  113

01 00 Приходи из буџета 40.000,00 40.000,00

330 Судови

0792 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
35.893.438,00 35.893.438,00

01 00 35.893.438,00 35.893.438,00Приходи из буџета

0793 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

6.425.002,00 6.425.002,00

01 00 6.425.002,00 6.425.002,00Приходи из буџета

0794 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 295.223,00 295.223,00

01 00 295.223,00 295.223,00Приходи из буџета

0795 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 750.000,00 750.000,00

01 00 750.000,00 750.000,00Приходи из буџета

0796 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 986.060,00 986.060,00

01 00 986.060,00 986.060,00Приходи из буџета

0797 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0798 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 666.000,00 5.000,00 671.000,00

01 00 666.000,00 666.000,00Приходи из буџета

06 00 5.000,00 5.000,00Донације од међународних организација

0799 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 360.000,00 80.000,00 440.000,00

01 00 360.000,00 360.000,00Приходи из буџета

06 00 80.000,00 80.000,00Донације од међународних организација

0800 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.190.000,00 485.000,00 1.675.000,00

01 00 1.190.000,00 1.190.000,00Приходи из буџета

06 00 485.000,00 485.000,00Донације од међународних организација

0801 426 МАТЕРИЈАЛ 375.000,00 15.000,00 390.000,00

01 00 375.000,00 375.000,00Приходи из буџета

06 00 15.000,00 15.000,00Донације од међународних организација
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Назив

Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених

средстава

Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

0802 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0803 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

23.000,00 23.000,00

01 00 23.000,00 23.000,00Приходи из буџета

0804 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 10.000,00 10.000,00

06 00 10.000,00 10.000,00Донације од међународних организација

Укупно за функцију  330 46.965.723,00 595.000,00 47.560.723,00

Извори финансирања за функцију  330

01 00 Приходи из буџета 46.965.723,00 46.965.723,00

06 00 595.000,00 595.000,00Донације од међународних организација

412 Општи послови по питању рада

0805 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 360.000,00 360.000,00

01 00 360.000,00 360.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 360.000,00 360.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 360.000,00 360.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21 47.365.723,00 595.000,00 47.960.723,00

01 00 Приходи из буџета 47.365.723,00 47.365.723,00

06 00 Донације од међународних организација 595.000,00 595.000,00

Извори финансирања за раздео 21
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Расходи и издаци из

прихода, примања и

пренетих неутрошених
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Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

22 ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

330 Судови

0806 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
8.888.221,08 8.888.221,08

01 00 8.888.221,08 8.888.221,08Приходи из буџета

0807 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА

1.590.991,57 1.590.991,57

01 00 1.590.991,57 1.590.991,57Приходи из буџета

0808 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 46.942,74 46.942,74

01 00 46.942,74 46.942,74Приходи из буџета

0809 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 450.000,00 450.000,00

01 00 450.000,00 450.000,00Приходи из буџета

0810 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 74.687,18 74.687,18

01 00 74.687,18 74.687,18Приходи из буџета

0811 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

0812 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 127.974,83 127.974,83

01 00 127.974,83 127.974,83Приходи из буџета

0813 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 51.803,20 51.803,20

01 00 51.803,20 51.803,20Приходи из буџета

0814 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 74.138,40 74.138,40

01 00 74.138,40 74.138,40Приходи из буџета

0815 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 509.072,00 509.072,00

01 00 509.072,00 509.072,00Приходи из буџета

0816 426 МАТЕРИЈАЛ 191.587,00 191.587,00

01 00 191.587,00 191.587,00Приходи из буџета

0817 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И

ПЕНАЛИ

15.250,00 15.250,00

01 00 15.250,00 15.250,00Приходи из буџета

0818 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА

30.500,00 30.500,00

01 00 30.500,00 30.500,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  330 12.052.168,00 12.052.168,00

Извори финансирања за функцију  330

01 00 Приходи из буџета 12.052.168,00 12.052.168,00
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прихода, примања и

пренетих неутрошених
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Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

412 Општи послови по питању рада

0819 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

Укупно за функцију  412 1.000,00 1.000,00

Извори финансирања за функцију  412

01 00 Приходи из буџета 1.000,00 1.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22 12.053.168,00 12.053.168,00

01 00 Приходи из буџета 12.053.168,00 12.053.168,00

Извори финансирања за раздео 22
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Расходи и

издаци из

додатних

средстава

Укупно

Извори финансирања за буџет АП Војводине

01  00 14.605.564.503,05 14.605.564.503,05Приходи из буџета

01  02 5.590.710.000,00 5.590.710.000,00Приходи из буџета - наменски приходи

03  00 20.884.820,00 20.884.820,00Социјални доприноси

04  00 278.696.452,00 278.696.452,00Сопствени приходи буџетских корисника

05  00 19.653.000,00 19.653.000,00Донације од иностраних земаља

06  00 26.417.375,00 26.417.375,00Донације од међународних организација

07  00 360.349.000,00 360.349.000,00Трансфери од других нивоа власти

07  08 9.967.343.256,00 9.967.343.256,00Трансфери од других нивоа власти - наменски и

ненаменски трансфери из републичког буџета

јединицама локалне самоуправе

07  09 9.800.000.000,00 9.800.000.000,00Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални

трансфери из републичког  буџета
07  10 104.032.154,05 104.032.154,05Трансфери од других нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове

07  13 26.591.704.000,00 26.591.704.000,00Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства
из републичког буџета за расходе за запослене у

образовању

08  00 63.070.600,00 63.070.600,00Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09  00 35.445.000,00 35.445.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

09  12 58.000.000,00 58.000.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине - примања
од продаје покретне имовине и непокретности

10  00 4.003.547.000,00 4.003.547.000,00Примања од домаћих задуживања

12  00 50.000,00 50.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине

12  04 500.000.000,00 500.000.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје

финансијске имовине - приходи од приватизације

13  00 192.000.000,00 192.000.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13  02 276.457.364,07 276.457.364,07Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
наменски приходи

13  06 41.146.071,31 41.146.071,31Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -
додатна средства

14  00 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00Неутрошена средства од приватизације из ранијих

година

15  00 116.810.703,14 116.810.703,14Неутрошена средства донација из ранијих година

72.734.358.277,17 962.523.021,45 73.696.881.298,62УКУПНО

"
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Члан 8. 
 

 У члану 9. став 3. мења се и гласи:  
 

''Расходи и издаци планирани из извора финансирања 07 08 
Трансфери од других нивоа власти-наменски и ненаменски трансфери 
из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, 07 09 
Трансфери од других нивоа власти-наменски капитални трансфери из 
републичког буџета,  07 10 Трансфери од других нивоа власти –
трансфери из републичког буџета за поверене послове и 07 13 
Трансфери од других нивоа власти -трансферна средства из 
републичког буџета за расходе за запослене у образовању,  могу се 
извршавати у висини и за намене за које су трансферни приходи 
остварени''.  
 
 После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:  
 
 ''Издаци планирани овом одлуком из извора финансирања 10 00 
Примања од домаћих задуживања,   могу се извршавати до висине 
остварених примања од домаћих задуживања,  а највише  до висине 
утврђеног издатка  из овог извора финансирања.''  
 
 Досадашњи ст. 5. 6. и 7.  постају ст. 6. 7. и 8.  

 
 

Члан 9 
 

У члану 10. став 1. реч: ''претходних''  замењује се речју: 
''ранијих''.   

 
Члан 10. 

 
У члану 19. став 1. на крају прве алинеје бришу се тачка и зарез, 

и додају се речи: ''односно надлежног одбора Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине на финансијски план Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине и Службе Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине;'' а у трећој алинеји број: ''6'' замењује се бројем: ''7''.  

 
 

Члан 11. 
 

У члану 27. став 1. иза речи: ''09 12  Примања од продаје 
нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и 
непокретности'' додају се речи: ''10 00 Примања од домаћих 
задуживања''  и реч: ''претходних''  замењује се речју: ''ранијих''.   
 
 
 

  ПРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан  12. 
 

Средства планирана из прихода, примања и пренетих  средстава 
из ранијих  година и  средства из додатних прихода и примања, 
директни  корисници буџетских средстава  распоређују  по ближим 

135



Страна 252 - Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 27. фебруар 2012.

 
наменама финансијским планом зa 2012. годину  и исказују  их на 
четвртом нивоу економске класификације. Саставни део 
финансијског плана је и писано образложење о наменама,  
активностима и програмима који су планирани да се реализују из 
планираних средстава.  

 
 Директни корисници буџетских средстава, изузев Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине и Службе Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине, у обавези су да финансијски план за 2012. 
годину, усклађен са апропријацијама одобреним овом одлуком, 
доставе Влади Аутономне Покрајине Војводине на сагласност, 
односно на доношење, уколико је  другим прописом предвиђено да 
финансијски план доноси Влада Аутономне Покрајине Војводине, а по 
претходно прибављеном мишљењу покрајинског органа управе 
надлежног за послове финансија, у року од осам дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.    

 
Члан 13. 

 
 У распоред средстава по овој одлуци укључене су све промене 
у апропријацијама одобрене до 20. фебруара 2012. године.  

 
  

Члан 14. 
 

 Овa одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  
у ''Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине''. 
 
  

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
 
01 Број: 40-111/11 
Нови Сад, 27.фебруар 2012. године  
               
 
 
 ПОТПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ АП  ВОЈВОДИНЕ,  
проф.др Бранислава Белић,с.р.  
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116.
На основу члана 34. став 1. алинеја 17. Статута Аутономне 

Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 17/09), 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 27.фебруара  2012. године,  д о н е л а   је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Покрајинском скупштинском одлуком о престанку рада Фонда 
за развој Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: 
одлука), уређује се начин и поступак престанка рада Фонда за 
развој Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Фонд), 
начин, поступак и рокови преноса права, обавеза, имовине и 
архиве Фонда у корист Аутономне Покрајине Војводине као 
оснивача Фонда (у даљем тексту: АП Војводина), као и намена 
средстава која се преносе оснивачу. 

Члан 2.

Фонд, даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да учествује 
у реализацији програма и пројеката утврђених у члану 3. Одлуке 
о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број: 4/02, 7/02, 15/02, 3/06 и 11/10).

Фонд ће, од дана ступања на снагу ове одлуке, наставити да 
обавља послове на реализацији  наплате  потраживања.

Средства за рад Фонда, од дана ступања на снагу ове одлуке до 
31.12.2012. године, обезбедиће се у буџету Аутономне Покрајине 
Војводине.

Члан 3.

Новчана средства на рачунима Фонда са стањем на дан ступања 
на снагу ове одлуке, изузев средстава неопходних за измиривање 
обавеза Фонда преузетих до дана ступања на снагу ове одлуке, 
преносе се АП Војводини.

Средства из става 1. овог члана, Фонд ће пренети у корист 
буџетског фонда из чана 5. ове одлуке, у року од седам дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

Фонд је дужан да средства, стечена наплатом потрaживања од 
дана ступања на снагу ове одлуке, преноси у корист буџетског 
фонда из члана 5. ове одлуке, наредног дана од дана пријема 
средстава на рачун Фонда.

За потраживања Фонда која на дан 31.12.2012. године остану 
ненаплаћена, Влада Аутономне Покрајине Војводине (у даљем 
тексту: Влада АП Војводине) ће донети акт о поверавању послова 
у вези њиховог даљег праћења и наплате.

Члан 5.

Задужује се Влада АП Војводине да отвори буџетски фонд, 
којим ће управљати Влада АП Војводине, на којем ће се водити 
средства из члана 3. и члана 4. став 1. ове одлуке.

Члан 6.

Овлашћује се Влада АП Војводине да за део средстава буџетског 
фонда из члана 5. ове одлуке, повећа учешће АП Војводине у 
капиталу Развојне банке Војводине, куповином акција.

Влада АП Војводине ће за свако повећање учешћа АП Војводине 
у капиталу Развојне банке Војводине, доносити појединачна 
акта. 

Члан 7. 

Све акције и удели у власништву Фонда, даном ступања на 
снагу ове одлуке, преносе се у власништво  АП Војводине – Владе 
АП Војводине.

Овлашћује се Влада АП Војводине да донесе акта и предузме 
активности на преносу власништва на свим акцијама и уделима 
Фонда, са Фонда на АП Војводину - Владу АП Војводине.

Члан 8.

Акције Развојне банке Војводине, 309.636 преференцијалних 
акција ISIN RSMETBE19600 CFI EFNXPR, које поседује Фонд за 
развој Аутономне Покрајине Војводине (матични број 08762333), 
преносе се у власништво АП Војводине – Владе АП Војводине 
(матични број 08068615).

Акције Развојне банке Војводине, 54.000 обичних акција, 
ISIN RSMETBE05070 CFI ESVUFR, које поседује Фонд за 
развој Аутономне Покрајине Војводине (матични број 08762333), 
преносе се у власништво АП Војводине – Владе АП Војводине 
(матични број 08068615).

Задужује се Влада АП Војводине да Централном регистру, 
депоу и клирингу хартија од вредности, упути захтев за пренос 
(прекњижавање) акција из става 1. и става 2. овог члана са 
власничког рачуна Фонда за развој Аутономне Покрајине 
Војводине, на власнички рачун АП Војводине – Владе АП 
Војводине.

Члан 9.

Имoвина, права, обавезе и архива  Фонда са стањем на дан 
31.12.2012. године, преносе се оснивачу, АП Војводини – Влади 
АП Војводине.

Акт о преносу имовине, права, обавеза и архиве, донеће Влада 
АП Војводине на основу завршног рачуна Фонда за 2012. годину 
и ревизорског извештаја о истом.

Члан 10.

Директору Фонда именованом Одлуком о именовању директора 
Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 2/2010) престаје мандат 31. децембра 2012. године.

Члан 11.

Председнику и члановима Надзорног одбора Фонда који 
су именовани Одлуком о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 8/2009) престаје мандат 
31. децембра 2012. године.

Члан 12.

Даном 31.12.2012. године престаје да важи Одлука о оснивању 
Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број: 4/02, 7/02, 15/02, 3/06 и 11/10).

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број:021-1/02 
Нови Сад, 27.фебруар 2012. године

Потпредседник
Скупштине АП Војводине,

проф.др Бранислава Белић,с.р.

117.

На основу члана 34. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 17/09),  
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној  27.фебруара 2012. године,  д о н е л а   је 
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ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПОКРАЈИНСКЕ 

СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ ПИТАЊА 
ВЕЗАНИХ ЗА СУКОБ ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Даном ступања на снагу ове Покрајинске скупштинске одлуке, 
престаје да важи Покрајинска скупштинска одлука о уређивању 
питања везаних за сукоб интереса у органима Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ“, број: 03/10), коју је 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, донела на седници 
одржаној 23. марта 2010. године.

Члан 2.

Ова Покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”. 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број:020-7/10 
Нови Сад, 27.фебруар 2012. године

Председник
Скупштине АП Војводине,

Егереши Шандор,с.р.

118.

На основу члана 34. став 1. алинеја 2. и 8. Статута Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 17/09), а у вези 
са чл. 36. и 37. Закона о јавном дугу (‘’Службени гласник РС’’, 
број: 61/05, 107/09 и 78/11), Скупштина Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 27. фебруара 2012. године,  д о 
н е л а  је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 
ЕМИТОВАЊА ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

РАДИ ЈАЧАЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА 
РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту: 
одлука) уређује се покретање и начин спровођења поступка 
емитовања дугорочних хартија од вредности.

Емитовање дугорочних хартија од вредности врши се ради 
јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине, која 
је у већинском власништву Аутономне Покрајине Војводине (у 
даљем тексту: АП Војводина).

Члан 2.

Дугорочне хартије од вредности из члана 1. ове одлуке, јесу 
дугорочне обвезнице (у даљем тексту: обвезнице).

Обвезнице из става 1. овог члана ће у име АП Војводине 
емитовати Влада Аутономне Покрајине Војводине (у даљем 
тексту: Влада АП Војводине).

Члан 3.
 
Обвезнице се емитују у нематеријализованом облику и 

региструју код Централног регистра, депоа и клиринга хартија 
од вредности.

Обвезнице се емитују у износу од 4.003.547.000,00 динара 
(словима: четиримилијардетримилионапетстотиначетрдесетсед
амхиљададинара).

Рок отплате обвезница је до 10 година са грејс периодом од 2 
године.

Члан 4.

Датум емитовања обвезница одредиће Влада АП Војводине у 
зависности од процене јавног интереса АП Војводине и потреба 
за јачањем финансијског потенцијала Развојне банке Војводине.

Влада АП Војводине ће појединачним одлукама о емисијама 
обвезница утврдити критеријуме за емисију обвезница, услове 
под којима се врши емисија и све друге елементе обвезница из 
ове одлуке.

Члан 5.

Овлашћује се Влада АП Војводине да предузме све активности 
и донесе акта, у складу са законом и другим прописима, потребна 
за спровођење ове одлуке.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу АП Војводине“.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 40 – 37/12
Нови Сад,  27. фебруар 2012. године

Потпредседник
Скупштине АP Војводине

Проф. др Бранислава Белић,с.р.

119.

На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник  РС”, број 72/2009, 81/2009- исправка, 
64/2010 УС и 24/2011) и члана 34. став 1. алинеја 5. Статута Ауто-
номне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 17/09), 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 27. фебруара 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА 

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР 
ЗА ДАЛЕКОВОД 2Х400KV ТС ‘’ПАНЧЕВО2’’ – ГРАНИЦА 

РУМУНИЈЕ

Члан 1.

Доноси се Просторни план подручја посебне намене за инфра-
структурни коридор за далековод 2х400kV ТС ‘’Панчево2’’ – гра-
ница Румуније (у даљем тексту: Просторни план), који је одштам-
пан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

Члан 2.

Просторним планом разрађују се начела просторног уређења, 
утврђују циљеви просторног развоја, организација, заштита, ко-
ришћење и намена простора, као и други елементи значајни за 
подручје инфраструктурног коридора далековода  на деловима 
територија Града Панчева и општина Ковин, Алибунар, Вршац 
и Бела Црква.

Члан 3.

Просторни план садржи текстуални и графички део.
Графички део чине рефералне карте и то: реферална карта 1 

- Посебна намена простора; реферална карта 2 – Инфраструктур-
ни системи, заштита животне средине и природних и културних 
добара, и реферална карта 3 - Карта спровођења.

Графички део– рефералне карте Просторног плана из става 2. 
израђују се у 11 примерака, и оверава их својим потписом овла-
шћено лице органа који доноси плански документ.

Члан 4.

Саставни део Просторног плана чини Извештај о стратешкој 
процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за 
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инфраструктурни коридор за  далековод 2х400kV ТС ‘’Панчево2’’ 
– граница Румуније на животну средину. 

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана под-
ручја посебне намене за инфраструктурни коридор за далековод 
2х400kV ТС ‘’Панчево2’’ – граница Румуније  на животну среди-
ну се састоји из текстуалног дела и графичког  прилога.

Графички прилог из става 2. овог члана израђује се у 11 приме-
рака,  и оверава га својим потписом овлашћено лице органа који 
доноси плански документ.

Члан 5.

Графички део просторног плана – рефералне карте из члана 
3. став 2. ове одлуке, чувају се трајно у Скупштини АП Војво-
дине (један комплет), Покрајинском секретаријату за урбанизам, 
градитељство и заштту животне средине (два комплета), Ми-
нистарству животне средине, рударства и просторног планирања 
(један комплет), Републичкој агенцији за просторно планирање, 
Организационој јединици за територију АП Војводине (један 
комплет), Граду Панчеву (један комплет), општини Ковин (један 
комплет), општини Алибунар (један комплет), општини Вршац 
(један комплет), општини Бела Црква (један комплет) и ЈП Завод 
за урбанизам Војводине Нови Сад (један комплет).

Документациона основа на којој се заснива Просторни план 
чува се у Покрајинском секретаријату за урбанизам, гради-
тељство и заштиту животне средине и Републичкој агенцији за 
просторно планирање, Организационој јединици  за територију 
АП Војводине.

Члан 6.

Право на непосредан увид у Просторни план, текстуални и гра-
фички део, имају правна и физичка лица, под условима и на начин 
који ближе прописује министар надлежан за послове просторног 
планирања.

Члан 7.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанис-
тички планови и пројекти ускладиће се са одредбама ове одлуке 
на начин утврђен Просторним планом.

Планови и програми развоја који се доносе по посебним пропи-
сима, прописи и други општи акти ускладиће се са одредбама ове 
одлуке у року од годину дана од дана њеног ступања на снагу.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанис-
тички планови и пројекти, планови и програми развоја донети до 
дана ступања на снагу ове одлуке, примењују се у деловима који 
нису у супротности са овом одлуком.

Члан 8.

Текстуални део Просторног плана подручја посебне намене за 
инфраструктурни коридор за далековод 2х400kV ТС ‘’Панчево2’’ 
– граница Румуније  објављује се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”. 

Просторни план се у целости објављује у електронском облику 
и доступан је путем интернета.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 35 – 2/12
Нови Сад, 27. фебруар 2012. године

Потпредседник
Скупштине АП Војводине

проф. др Бранислава Белић,с.р.

ПРОСТОРНИ ПЛАН
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ 

КОРИДОР ЗА ДАЛЕКОВОД 2Х400kV ТС “ПАНЧЕВО 2”-
ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. ПРАВНИ ОСНОВ

Изради Просторног плана подручја посебне намене за 
инфраструктурни коридор за далековод 2Х400kV ТС “Панчево 2”-
граница Румуније (у даљем тексту: Просторни план) приступило 
се на основу Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне 
намене за инфраструктурни коридор за далековод 2Х400kV ТС 
“Панчево 2” - граница Румуније (“Службени лист АПВ”, број 
5/11). Саставни део ове Одлуке је и Одлука о изради Стратешке 
процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за 
инфраструктурни коридор за далековод 2Х400kV ТС “Панчево 
2”-граница Румуније на животну средину (‘’Службени лист 
АПВ’’, бр.5/11).

Концепт Просторног плана је усвојен на Комисији за стручну 
контролу планских докумената Извештајем о извршеној стручној 
контроли Концепта Просторног плана подручја посебне намене 
за инфраструктурни коридор за далековод 2Х400kV ТС “Панчево 
2”-граница Румуније бр. 130-06-206/2011, од 26.08.2011. године.

Садржина Просторног плана дефинисана је чланом 22. Закона о 
планирању и изградњи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10УС и 24/11) и чланом 11. тачка 6. и члановима 13-
18. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената (‘’Службени гласник РС’’, бр. 31/10, 69/10 и 16/2011).

Просторни план је израђен у складу са одредбама Закона о 
планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената, као и другим законским и 
подзаконским актима који регулишу ову област.

У складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (‘’Службени 
гласник Републике Србије’’, бр. 135/04 и 88/10), Стратешка 
процена утицаја Просторног плана подручја посебне намене за 
инфраструктурни коридор за далековод 2Х400kV ТС “Панчево2”-
граница Румуније на животну средину је саставни део овог 
Просторног плана.

Приликом израде Просторног плана испоштоване су одредбе 
релевантних закона и подзаконских аката и то:

· Закон о планирању и изградњи (‘’Службени гласник 
РС’’, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС и 24/11)

· Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 
2020 године (“Службени гласник РС”, бр. 88/10);

· Закон о енергетици (‘’Службени гласник РС’’, бр. 57/11 
и 80/11-исправка);

· Закон о пољопривредном земљишту (“Службени гла-
сник РС”, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09);

· Закон о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/10);
· Закон о водама (“Службени гласник РС”, бр. 46/91, 53/93-

др.закон, 67/93-др.закон, 48/94 -др.закон, 54/96, 101/05-
др.закон одредбе чл.81 до 96);

· Закон о јавним путевима (“Службени гласник РС”, бр. 
101/05 и 123/07);

· Закон о безбедности саобраћаја на путевима (‘’Службе-
ни гласник РС’’, бр. 41/09, 53/10);

· Закон о железници (“Службени гласник РС”, бр. 18/05);
· Закон о пловидби и лукама на унутра-

шњим водама (‘’Службени гласник РС’’, 
бр. 73/10);

· Закон о ваздушном саобраћају (‘’Службени гласник РС’’, 
бр. 73/10, 57/11);

· Закон о заштити животне средине (“Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09 - др.закон, 
43/11УС)

· Закон о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину (‘’Службени гласник РС’’,  
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бр. 135/04 и 88/10);
· Закон о процени утицаја на животну средину (‘’Службе-

ни гласник РС’’, бр. 135/04 и 36/09);
· Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађи-

вања животне средине (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
135/04);

· Закон о заштити ваздуха (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
36/09);

· Закон о заштити од буке у животној средини (‘’Службе-
ни гласник РС’’, бр. 36/09 и 88/10)

· Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (“Службени 
гласник РС”, бр. 36/09);

· Закон о безбедности и здрављу на раду (‘’Службени гла-
сник РС’’, број 101/05);

· Закон о експропријацији (‘’Службени гласник РС’’, 
бр. 53/95, 23/01-УС, ‘’Службени лист СРЈ’’ 16/01-УС, 
‘’Службени гласник РС’’,бр. 20/09);

· Закон о рударству и геолошким истраживањима (‘’Служ-
бени гласник РС’’, брoj 88/11)

· Закон о геолошким истраживањима (‘’Службени гла-
сник РС’’, брoj 44/95 и 101/05-др.закон – престао да важи 
осим члана 38.став 3. који престаје да важи 31.12.2013.

· Закон о електронским комуникацијама (‘’Службени гла-
сник РС’’, бр. 44/10);

· Закон о културним добрима (‘’Службени гласник РС’’, 
бр. 71/94, 52/11-др.закон и 52/11-др. закон); 

· Закон о шумама (‘’Службени гласник РС’’ бр. 30/10);
· Закон о шумама (‘’Службени гласник РС’’ бр.46/91,83/92, 

53/93-др.закон, 54/93, 60/93-исправка, 67/93-др.закон, 
48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др.закон одредбе чл.9 до 
20);

· Закон о заштити природе (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
36/09, 88/10,91/10-исправка);

· Закон о дивљачи и ловству (“Службени гласник РС”, бр. 
18/10);

· Закон о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС 
“, бр. 111/09);

· Закон о одбрани (‘’Службени гласник РС’’, бр. 116/07, 
88/09, 88/09-др.закон, 104/09-др.закон); 

· Закон о заштити од пожара (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
111/09);

· Закон о државном премеру и катастру (‘’Службени гла-
сник РС’’, бр. 72/09 и 18/10);

· Закон о стандардизацији (‘’Службени гласник РС’’, број 
36/09);

· Закон о заштити државне границе (‘’Службени гласник 
РС’’, бр. 97/08);

· Закон о територијалној организацији Републике Србије 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 129/07);

· као и други законски и подзаконски акти (правилници, 
техничке препоруке и интерни стандарди и правилници 
ЕМС-а и ЕПС-а) који важе у Републици Србији, а који на 
директан или индиректан начин регулишу ову област.

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана је 
стварање услова за реализацију националних, републичких, 
регионалних и локалних интереса на подручју инфраструктурног 
коридора далековода. Овим Просторним планом разрадиће 
се начела просторног уређења, утврдити циљеви просторног 
развоја, организација, заштита, коришћење и намена простора, 
као и други елементи значајни за подручје инфраструктурног 
коридора далековода.

Графички део Просторног плана урађен је на основу дигиталне 
базе који садржи комплетан приказ трасе далековода на 
катастарским картама, са положајем угаоних стубова далековода 
на парцелама, планирану намену простора, границе у обухвату 
Просторног плана, државну, општинске, катастарске, границе 
заштитне зоне далековода, катастар подземних водова и постојећу 
и планирану инфраструктуру (саобраћајну, водопривредну, 
енергетску, електронску комуникациону).  

2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА СА ГРАНИЦАМА ЗАШТИТНОГ КОРИДОРА

2.1. ОБУХВАТ

Слика 1: Обухват Просторног плана

Подручје обухвата Просторног плана се налази на територији 
АП Војводине, на подручју јужног Баната и обухвата део 
територије 5 општина, односно 16 катастарских општина.

На територији општине Панчева подручје Просторног плана 
захвата целе катастарске парцеле, катастарске општине Панчево, 
Долово, Банатско Ново Село и Старчево укупне површине око 
1253,69 ha.

У општини Kовин у обухвату Просторног плана су целе 
катастарске парцеле катастарске општине Мраморак укупне 
површине око 35,83 ha.

На територији општине Алибунар подручју Просторног плана 
припадају целе катастарске парцеле катастарских општина 
Владимировац, Алибунар, Банатски Карловац и Николинци 
укупне површине око 837,96 ha.

На територији општине Вршац у обухвату су целе катастарске 
парцеле катастарске општине Уљма, Влајковац, Ритишево, 
Потпорањ, Вршац и Војводинци укупне површине око 961,81 ha 
и на територији општине Бела Црква целе катастарске парцеле 
катастарске општине Добричево укупне површине око 136,42 ha.

Укупна површина подручја Просторног плана износи око 3225 
ha. Површина обухвата je одређена графичким путем. 

Планско подручје се простире у североисточном делу 
Републике Србије, југоисточном делу АП Војводине, односно 
јужном и југоисточном Банату. Планирани далековод, односно 
инфраструктурни коридор полази од трафостанице ТС 
400/220/110kV “Панчево 2” кроз територију општине Панчево, 
затим кроз територију општине Ковин, Алибунар, Вршац и Бела 
Црква и наставља до границе са Румунијом до крајње тачке на 
територији Румуније.

Подручје Просторног плана је претежно пољопривредно. 
Земљиште се користи за пољопривредну производњу. Планирани 
коридор далековода се у делу налази у, и у близини постојећег 
коридора 110kV далековода бр.151/2 Панчево 2- Алибунар и 
бр.151/3 Алибунар-Вршац.

Обухват Просторног плана представља површину под 
коридором далековода и подручје које је у непосредној физичкој и 
функционалној вези са коридором са припадајућим чвориштима 
и местима укрштања са другим инфраструктурним системима, 
као и подручјима који су у непосредној физичкој и функционалној 
вези са коридором (заштитни појас и објекти и површине које је 
неопходно штитити од негативних утицаја коридора), односно 
утицајним зонама. 

Границе су, сагласно одредбама члана 11. Правилника о 
садржини и изради планских докумената (‘’Службени гласник 
РС’’, бр. 31/10, 69/10 и 16/11) одређене границама катастарских 
парцела.
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2.2. ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Опис обухвата Просторног плана

Почетна тачка обухвата Просторног плана се налази на 
тромеђи пута, парцелa 13995/1, парцела 13246/2 и парцела 13235/4 
у катастарској општини Панчево.

Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу 
парцеле 13235/4, пресеца канал, парцела 14016 и обухватајући 
парцелу 13242/2 долази до тромеђе канала, парцела 14016, парцела 
13228/1 и парцела 13242/2.

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати северну међу 
канала, парцела 14016 до тромеђе парцела канала, парцела 14016, 
пута парцела 13995/3 и парцеле 13511/3, а затим мења правац 
ка истоку и пратећи јужну међу пута, парцела 13995/3 и јужну 
међу Баваништанског пута, парцела 13994/1 и пресецајући реку 
Надел долази до четворомеђе реке Надел, парцеле 13924 и 331/3, 
Доловачког пута парцела 14002/1 и државног пута I реда бр.24, 
парцела 4731 (КО Старчево).

Од четворомеђе граница наставља у правцу севера и прати 
источну међу реке Надел, парцела 13924 до тромеђе реке Надел 
парцела 13924, пољског пута парцела 12721 и парцеле 12719/5.

Од тромеђе граница наставља у правцу истока и прати северну 
међу пољског пута, парцела 12721 до тромеђе пољских путева, 
парцеле 12721, 12719/2 и парцеле 12719/2, мења правац ка северу 
и прати источну међу пољских путева, парцеле 12719/2 и 12720 
до тромеђе пољских путева, парцеле 12720, 12705 и парцеле 
12719/2.

Од тромеђе граница наставља у правцу истока и прати јужну 
међу пољског пута, парцела 12705 до тромеђе пољских путева, 
парцеле 12705 и 12712, мења правац ка северу, пресеца пољски 
пут, парцела 12705 и пратећи источну међу пољског пута, парцела 
12700 долази до тромеђе пољских путева, парцеле 12700, 13990 и 
парцеле 12701.

Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу 
пољског пута, парцела 13990, пресеца пољски пут, парцела 
13983 и наставља у правцу севера пратећи његову источну међу 
до тромеђе пољских путева, парцеле 13983, 10596/2 и парцеле 
10596/3, где мења правац ка истоку и пратећи северну међу 
парцела 10596/3, 10602/1, 10603 и 10596/1 и пресецајући пољски 
пут, парцела 14006/2 долази до границе катастарских општина 
Панчево и Долово, где мења правац ка југу и пратећи границу 
катастарских општина Панчево и Долово долази до тромеђе 
пољског пута, парцела 12086 (КО Долово), парцеле 12131 (КО 
Долово) и границе катастарских општина Панчево и Долово.

Од тромеђе граница у правцу североистока прелази у 
катастарску општину Долово и прати источну међу пољског 
пута, парцела 12086 до тромеђе пољског пута и парцела 12110 
и 12111, пресеца пољски пут, наставља у истом правцу пратећи 
северну међу пољског пута, парцела 12086 до тромеђе пољског 
пута и парцела 12054/3 и 12055/1.

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати западну међу 
парцеле 12055/1 до тромеђе пољског пута, парцела 12022, парцела 
12054/3 и 12055/1, мења правац ка североистоку и пратећи јужну 
међу пољских путева, парцела 12022 и 11652, долази до тромеђе 
пољског пута, парцела 11652, парцела 11634/2 и 11635/1, пресеца 
пут и у истом правцу прати његову северну међу до тромеђе 
пољског пута, парцела 11652, парцела 11671 и 11672/1.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада, прати 
источну међу парцеле 11671 до тромеђе пољског пута, парцела 
11707, парцела 11671 и 11672/1, где мења правац ка североистоку 
и прати јужну међу пољског пута, парцела 11707, пресеца пољски 
пут, парцела 9013 и даље ка североистоку прати северну међу 
пољског пута, парцела 9091 до тромеђе пољског пута и парцела 
9020 и 9021, мења правац ка северозападу, прати западну међу 
парцеле 9021 до тромеђе пољског пута, парцела 9014, парцела 
9020 и 9021.

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока и прати 
јужну међу пољског пута, парцела 9014 до тромеђе пута и парцела 
9066 и 9067/1, пресеца пут и пратећи источну међу парцеле 8954 
долази до тромеђе парцела 8953/4 и 8954 и границе катастарских 
општина Долово и Банатско Ново Село.

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока и прати 
границу катастарских општина Долово и Банатско Ново Село до 

тромеђе парцела 8897/1 и 8897/2 и границе катастарских општина 
Долово и Банатско Ново Село.

Од тромеђе граница у правцу северозапада прелази у 
катастарску општину Банатско Ново Село и пратећи западну међу 
парцеле 6532/1 долази до тромеђе пољског пута, парцела 6525 и 
парцела 6531 и 6532/1, мења правац ка североистоку и пратећи 
јужну међу пољског пута, парцела 6525 до тромеђе пољског пута 
и парцела 6592/1 и 6593, пресеца пут и даље ка северозападу 
прати источну међу пољског пута, парцела 7021 до тромеђе пута 
и парцела 6904 и 6905/1.

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока и прати 
северну међу парцеле 6904, пресеца пољски пут, парцела 6897 и 
даље ка северозападу прати источну међу пољског пута, парцела 
6897 до тромеђе пута и парцела 6886/2 и 6887/1. 

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока и прати 
северну међу парцеле 6887/1, пресеца пољски пут, парцела 6794 и 
даље ка северозападу прати источну међу пољског пута, парцела 
6794 и парцела 6674 и 6675.

Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну 
међу парцеле 6674, пресеца пољски пут, парцела 6653, наставља 
у правцу северозапада, прати његову источну међу до тромеђе 
пута и парцела 8005 и 8006, мења правац ка североистоку и 
пратећи северну међу парцеле 8006 долази до тромеђе пољског 
пута, парцела 8035 и парцела 8005 и 8006, пресеца пут и даље 
ка северозападу прати његову источну међу до тромеђе пута и 
парцела 8079 и 8080.

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока прати 
северну међу парцеле 8079 и долази до тромеђе парцела 8079 
и 8080 и границе катастарских општина Банатско Ново Село и 
Владимировац.

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати границу 
катастарских општина Банатско Ново Село и Владимировац 
до тромеђе парцела 7419 (КО Владимировац) и 7420 (КО 
Владимировац) и границе катастарских општина.

Од тромеђе граница у правцу североистока прелази у 
катастарску општину Владимировац, прати северну међу парцеле 
7419 и пресецајући пољски пут, парцела 7390 долази до тромеђе 
пута и парцела 7345 и 7346, мења правац ка северозападу, прати 
источну међу пута до тромеђе пољског пута, парцела 7390 и 
парцела 7341 и 7342.

Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну међу 
парцеле 7342, пресеца пољски пут, парцела 7232, мења правац 
ка северозападу и пратећи источну међу пута долази до тромеђе 
пољског пута, парцела 7232 и парцела 7133/1 и 7134, скреће ка 
североистоку, прати северну међу парцеле 7133/1 и пресецајући 
пољски пут, парцела 7081 долази до тромеђе пољског пута, 
парцела 7081 и парцела 7026 и 7027.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада, прати 
источну међу пута до тромеђе пута и парцела 7020 и 7021, мења 
правац ка североистоку, прати северну међу парцеле 7021 и 
пресецајући пољски пут, парцела 6953 долази до тромеђе пута и 
парцела 6887 и 6888, скреће ка северозападу и пратећи источну 
међу пута долази до тромеђе пута и парцела 6892 и 6893.

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока, прати 
северну међу парцеле 6892, пресеца пољски пут, парцела 6821, 
мења правац ка северозападу, прати источну међу пута до 
тромеђе пољског пута, парцела 6821 и парцела 6758 и 6759, скреће 
ка североистоку и пратећи северну међу парцеле 6759 долази до 
тромеђе пољског пута, парцела 6707 и парцела 6758 и 6759.

Од тромеђе граница у правцу северозапада пресеца пут и 
пратећи његову источну међу долази до тромеђе пута и парцела 
6662 и 6663, мења правац ка североистоку, прати северну међу 
парцеле 6662, пресеца пољски пут, парцела 6603 и његовом 
источном међом у правцу северозапада долази до тромеђе пута и 
парцела 6593 и 6594, где скреће ка североистоку и пратећи северну 
међу парцеле 6593 долази до тромеђе пољског пута, парцела 6508 
и парцела 6593 и 6594.

Од тромеђе граница у правцу северозапада пресеца пољски 
пут, парцела 6608, мења правац ка северозападу, прати источну 
међу пута до тромеђе пута и парцела 6434/3 и 6434/4, скреће ка 
североистоку, прати северну међу парцеле 6434/4, пресеца пољски 
пут, парцела 6432 и наставља у правцу северозапада пратећи 
источну међу пољских путева, парцеле 6432 и 6076, до тромеђе 
пољског пута, парцела 6076 и парцела 6071 и 6072.
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Од тромеђе граница наставља у правцу североистока, прати 
северну међу парцеле 6072 до тромеђе пољског пута, парцела 5957 
и парцела 6071 и 6072, пресеца и мења правац ка северозападу 
и пратећи источну међу пољског пута долази до тромеђе пута, 
парцела 5957 и парцела 5890/1 и 5890/2, скреће ка североистоку, 
прати северну међу парцеле 5890/1 до тромеђе пољског пута, 
парцела 5886 и парцела 5890/1 и 5890/2.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада, прати 
западну међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 5890/11 
и 5890/12, мења правац ка североистоку, пресеца пољски пут и 
парцеле 5803 и 5619 и долази до пољског пута, парцела 5618/1, 
скреће ка југоистоку и дужином од око 115 m долази до тромеђе 
пољског пута, парцела 5618/1, парцеле 5619 и границе катастарских 
општина Владимировац и Мраморак.

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока и прати 
границу катастарских општина Владимировац и Мраморак и 
границу катастарских општина Владимировац и Алибунар до 
тромеђе пољског пута, парцела 5191 и 5189 и границе катастарских 
општина Владимировац и Алибунар, обухвата парцеле 5184, 5185, 
5186, 5187, 5188 и 5189 у катастарској општини Владимировац 
и наставља даље у правцу северозапада пратећи границу 
катастарских општина Владимировац и Алибунар до тромеђе 
парцела 5169 и 5170 (КО Владимировац) и границе катастарских 
општина Владимировац и Алибунар.

Од тромеђе граница у правцу североистока улази у катастарску 
општину Алибунар, прати северну међу парцела 5561/1, 5561/4 и 
5561/3 долази до тромеђе пута, парцела 4936 и парцела 5561/3 и 
5562/1, мења правац ка северозападу, пресеца пут, парцела 4936 
и наставља у правцу северозапада и прати источну међу пољског 
пута, парцела 5495 до тромеђе пољског пута и парцела 5582 и 
5583.

Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну међу 
парцела 5582, 5664/16, 5786/25, 6665 и 6653 и долази до тромеђе 
пољског пута, парцела 6576 и парцела 6652 и 6653, мења правац 
ка југозападу, прати западну међу пољског пута 6576 до тромеђе 
пута и парцела 6655 и 6656, пресеца пут и даље ка североистоку 
прати северну међу парцеле 6495 до четворомеђе пута, парцела 
6491/2, пољског пута, парцела 6431/1 и парцела 6494 и 6495.

Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу пута, 
парцела 6491/2 до тромеђе пута, парцела 6491/2, пољског пута, 
парцела 5913/2 и парцеле 6492, мења правац ка североистоку, 
пресеца пут и наставља ка југоистоку и прати источну међу 
пољског пута, парцела 4266 и долази до тромеђе пута и парцела 
4243/1 и 4243/2, скреће ка североистоку и прати северну међу 
парцеле 4243/1 до тромеђе пољског пута, парцела 4113 и парцела 
4243/1 и 4243/2.

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, прати 
западну међу пољског пута, парцела 4113 до тромеђе пута и 
парцела 4230/1 и 4230/2, мења правац ка североистоку, пресеца 
пут и северну међу парцеле 4094 до тромеђе пољског пута, 
парцела 4043 и парцела 4093 и 4094, где скреће ка југоистоку и 
прати западну међу пута до тромеђе пољског пута, парцела 4043 
и парцела 4117 и 4118.

Од тромеђе граница у правцу североистока пресеца пут, прати 
северну међу парцеле 3976/7 до тромеђе пољског пута, парцела 
3940 и парцела 3971 и 3972, мења правац ка североистоку, пресеца 
пут и прати северну међу парцеле 3908/2 до тромеђе пољског пута, 
парцела 3823 и парцела 3908/1 и 3908/2, скреће ка југоистоку и 
пратећи западну међу пољског пута долази до тромеђе пољског 
пута и парцела 3920/3 и 3921.

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока, пресеца 
пут, прати северну међу парцеле 3687 до тромеђе пољског пута, 
парцела 3669 и парцела 3687 и 3688, мења правац ка југоистоку 
и прати западну међу пута до тромеђе пута и парцела 3672/2 и 
3673/1, скреће ка североистоку, пресеца пут, прати северну међу 
парцеле 3665 долази до тромеђе пољског пута, парцела 3667 и 
парцела 3664 и 3665, а потом у правцу југоистока пратећи западну 
међу пута долази до тромеђе пољског пута, парцела 3667, парцеле 
3666/2 и границе катастарских општина Алибунар и Банатски 
Карловац.

Од тромеђе граница у правцу североистока прати границу 
катастарских општина Алибунар и Банатски Карловац до тромеђе 
пољског пута, парцела 4702 (КО Банатски Карловац), парцеле 
3662 (КО Банатски Карловац) и границе катастарских општина 
Алибунар и Банатски Карловац.

Од тромеђе граница у правцу југоистока прелази у катастарску 
општину Банатски Карловац, прати источну међу пољског пута, 
парцела 4702 до тромеђе пута и парцела 3662 и 3716, мења правац 
ка североистоку, прати северну међу парцеле 3716, пресеца 
пољски пут, парцела 3661 до тромеђе пута и парцела 3654/3 и 
3655, скреће ка југоистоку и пратећи источну међу пута долази до 
тромеђе пута и парцела 3647/1 и 3647/2.

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока, прати 
северну међу парцеле 3647/1, пресеца пољски пут и долази до 
тромеђе пољског пута, парцела 3625 и парцела 3594/41 и 3594/2, 
мења правац ка југоистоку и прати источну међу пута до тромеђе 
пута и парцела 3604 и 3605/1, скреће ка североистоку, прати 
северну међу парцеле 3605/1 и пресецајући пут долази до тромеђе 
пољског пута, парцела 3577 и парцела 3547 и 3548.

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, прати 
источну међу пута до тромеђе пута и парцела 3539 и 3540, мења 
правац ка североистоку, прати северну међу парцеле 3539, пресеца 
пољски пут, парцела 3524, скреће ка југоистоку и прати источну 
међу пута до тромеђе пута и парцела 3520/3 и 3520/4.

Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну 
међу парцеле 3520/4, мења правац ка истоку и прати јужну међу 
пољског пута, парцела 1305, пресеца општински пут, парцела 
3440, а затим скреће ка југозападу и пратећи источну међу 
општинског пута долази до тромеђе општинског пута, парцела 
3440, пољског пута, парцела 3293 и парцеле 3239/25.

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, прати 
источну међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 3245 и 
3246, мења правац ка североистоку, прати северну међу парцеле 
3246 и долази до четворомеђе улице, парцела 880, пољског пута, 
парцела 841 и парцела 3246 и 3247.

Од четворомеђе граница у правцу истока дужином од 55 m прати 
јужну међу пута, мења правац ка југоистоку и прати источну међу 
парцела 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255/1, 3255/2 и 
3256, скреће ка североистоку, прати северну међу парцеле 3235/3 
и пресецајући пољски пут, парцела 3200 долази до тромеђе пута 
и пратећи његову источну међу, у правцу југоистока, долази до 
тромеђе пута и парцела 3183/3 и 3183/1.

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока, прати 
источну међу парцеле 3183/3, мења правац ка истоку и пратећи 
јужну међу пољског пута, парцела 3182 долази до тромеђе 
пута, парцеле 3183/1 и границе катастарских општина Банатски 
Карловац и Николинци, мења правац ка југу и прати границу 
катастарских општина Банатски Карловац и Николинци 
до тромеђе парцела 7448 и 4559 (КО Николинци) и границе 
катастарских општина Банатски Карловац и Николинци.

Од тромеђе граница у правцу истока прелази у катастарску 
општину Николинци, прати северну међу парцеле 4559 и даље 
ка истоку пресеца парцеле 4644, 4776 и 4902 до тромеђе пољског 
пута, парцела 5045 и парцела 5081/2 и 5082, наставља у правцу 
истока и прати северну међу парцела 5082 и 5209 до тромеђе 
пољског пута, парцела 5228 и парцела 5209 и 5210.

Од тромеђе граница у правцу истока пресеца парцеле 5228, 
5229/1 и 6238 и даље ка истоку прати северну међу парцеле 6908 
до тромеђе пољског пута, парцела 6944 и парцела 6908 и 6909/1, 
мења правац ка северу, прати западну међу пута до тромеђе пута и 
парцела 6918 и 6919, скреће ка истоку, пресеца пољски пут, прати 
северну међу парцела 6971 и 7079 и пресецајући пољски пут, 
парцела 7097 долази до тромеђе пута и парцела 7145 и 7146/1.

Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати источну 
међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 7149/2 и 7150, мења 
правац ка истоку, прати северну међу парцеле 7149/2, пресеца 
пољски пут, парцела 7216, скреће ка северу, прати источну међу 
пута до тромеђе пута и парцела 7276 и 7277.

Од тромеђе граница наставља у правцу истока, прати северну 
међу парцеле 7277, пресеца пољски пут, парцела 7537, мења правац 
ка северу и прати источну међу пута до тромеђе пута и парцела 
7393 и 7394, скреће ка истоку, прати северну међу парцеле 7393, 
пресеца пољски пут, парц. 7455, у правцу севера прати његову 
источну међу до тромеђе пута и парцела 7499 и 7500 и границе 
катастарских општина Николинци и Уљма.

Од тромеђе граница у правцу истока прелази у катастарску 
општину Уљма, прати северну међу парцеле 7220/2 до тромеђе 
пољског пута, парцела 7269, мења правац ка северу и пратећи 
западну међу пута до тромеђе пута и парцела 7222 и 7223, скреће 
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ка истоку, пресеца пољски пут и пратећи северну међу парцеле 
7919 долази до тромеђе пољског пута, парцела 7356 и парцела 
7918 и 7919.

Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати западну 
међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 7315 и 7316, мења 
правац ка истоку, пресеца пут, прати северну међу парцела 7391/1, 
7391/3 и 7391/4 до тромеђе пољског пута, парцела 7438 и парцела 
7391/4 и 7391/6. 

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока и прати 
западну међу парцела 7438 и 7439/14, мења правац ка истоку 
и пратећи северну међу парцеле 7439/14, скреће ка северу и 
дужином од око 30 m прати западну међу пољског пута, пресеца 
га и наставља у правцу севера и прати западну међу парцела 
7534/23, 7534/24, 7534/25, 7534/26, 7534/27, 7534/28, 7534/29, 
7534/30, 7534/31, 7534/32, 7534/33, 7534/34, 7534/35 и 7534/36 
и долази до тромеђе државног пута I реда бр.1.9, парцела 8041, 
пресеца га и даље наставља у правцу севера, прати источну међу 
пољског пута, парцела 8040 и пресецајући железничку пругу, 
парцела 8053 долази до тромеђе пруге, пољског пута, парцела 
8039 и парцеле 8034/2.

Од тромеђе граница наставља у правцу истока, прати северну 
међу парцеле 8035, пресеца пољски пут, парцела 7925, мења 
правац ка северу, прати источну међу пољског пута до тромеђе 
пута и парцела 2784/2 и 2785, скреће ка истоку, прати северну 
међу парцеле 2784/2 и пресецајући пољски пут долази до тромеђе 
пољског пута, парцела 2786 и парцела 2716 и 2717/1.

Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати источну 
међу пољских путева, парцеле 2786 и 7875 и долази до тромеђе 
пољских путева, парцела 7875 и 2706 и парцеле 2705, мења правац 
ка истоку, прати северну међу пољског пута, парцела 2706 и 
пресецајући пољски пут долази до тромеђе пољског пута, парцела 
2693 и парцела 2679/3 и 2679/4.

Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати источну 
међу пољског пута до тромеђе пута, парцела 2787 и парцела 2791/1 
и 2791/2, пресеца пут и пратећи његову северну међу у правцу 
истока долази до тромеђе пута и парцела 2803/3 и 2804, скреће 
ка северу и прати западну међу парцеле 2804 до тромеђе парцела 
2803/3, 2804 и 2818.

Од тромеђе граница наставља у правцу истока, прати јужну 
међу парцеле 2818, пресеца пољски пут, парцела 2825 и даље ка 
североистоку прати јужну међу парцеле 2805/1, источну међу 
парцела 3904/2 и 2904/1 и северном међом парцеле 2903 долази до 
тромеђе парцела 2903, 2923 и 2924.

Од тромеђе граница у правцу истока обухвата парцелу 2924 и 
северном међом пољских путева, парцеле 2940 и 2953 долази до 
тромеђе пољског пута и парцела 2953/5 и 3059 и наставља у правцу 
истока пратећи јужну међу парцела 2952/6, 2952/10 и 2952/7 и 
долази до тромеђе парцела 2952/7 и 3072 и границе катастарских 
општина Уљма и Влајковац.

Од тромеђе граница у правцу севера прелази у катастарску 
општину Влајковац и прати западну међу парцеле 1578/1, мења 
правац ка истоку и прати северну међу парцела 1578/1, 1577 и 
1573, те источном међом парцеле 1574 у правцу севера долази до 
тромеђе пољског пута, парцела 3286/3 и парцела 1574 и 1571.

Од тромеђе граница наставља у правцу истока, прати јужну 
међу пољског пута, парцеле 3286/3 и 3286/2 до тромеђе пољског 
пута, парцела 3286/2 и парцела 1548/1 и 1549, мења правац ка 
југу, прати источну међу парцеле 1549 и 1550/1 до тромеђе пута, 
парцела 1537 и парцела 1548/1 и 1550/4.

Од тромеђе граница наставља у правцу истока, прати северну 
међу пољског пута до тромеђе пута, парцела 1537 и парцела 1545/1 
и 1546/1, мења правац ка југу, пресеца пут, прати источну међу 
парцеле 1546/2, скреће ка истоку и прати северну међу пољског 
пута, парцела 3285/1 до тромеђе пута, парцела 3259, пољског 
пута, парцела 3285/1 и парцеле 1536/2.

Од тромеђе граница у правцу североистока прати западну међу 
пута, парцела 3259 до тромеђе пута, парцела 3259 и парцела 1531/1 
и 1531/2, пресеца пут и наставља у правцу југоистока и прати 
северну међу пољског пута, парцела 3280/2  до тромеђе пута и 
парцела 1246 и 1257, скреће ка североистоку и пратeћи западну 
међу парцеле 1246 долази до тромеђе пољског пута, парцела 3278 
и парцела 1246 и 1257.

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, дужином 
од око 350m прати јужну међу пољског пута, пресеца га и 

наставља у правцу североистока и прати источну међу парцела 
1175 до тромеђе пољског пута, парцела 3277 и парцела 1175 и 
1176/1, мења правац ка југоистоку и прати јужну међу пољског 
пута до тромеђе железничке пруге, парцела 1200/1, пољског пута, 
парцела 3277 и парцела 1200/3, скреће ка југозападу, пресеца 
пругу и њеном јужном међом долази до тромеђе пруге и парцела  
1194/3 и 1195/3.

Од тромеђе граница наставља у правцу југа, прати источну 
међу парцеле 1194/3, мења правац ка југоистоку и прати северну 
међу пољског пута, парцела 3278 до тромеђе пољског пута, 
парцела 3278, парцеле 1221 и границе катастарских општина 
Влајковац и Ритишево.

Од тромеђе граница у правцу североистока дужином од око 
75m прати границу катастарских општина Влајковац и Ритишево, 
мења правац ка југоистоку и прелази у катастарску општину 
Ритишево и прати јужну међу пољског пута, парцела 2947 до 
тромеђе локалног пута Ритишево – Избиште, парцела 2942, 
пресеца га и наставља у правцу југоистока и прати јужну међу 
пољског пута, парцела 2965, пресеца пољски пут, парцела 2977 и 
долази до тромеђе пољских путева, парцеле 2977 и 2964 и парцеле 
1857. 

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока, прати 
источну међу пољског пута, парцела 2977 до тромеђе пута, 
парцела 2977 и парцела 1794 и 1796, мења правац ка југоистоку, 
прати јужну међу парцеле 1794 и западну међу пољског пута, 
парцела 2960 до тромеђе пута и парцела 1802 и 1803, пресеца га 
и наставља у правцу југоистока и прати источну међу пута до 
четворомеђе пута и парцела 1532/4, 1785 и 1787.

Од четворомеђе граница прати јужну међу парцеле 1532/4 до 
тромеђе канала и парцела 1774/2 и 1656/1, пресеца канал и прати 
северну међу парцела 1662 и 1663, пресеца пољски пут, парцела 
2985 и парцела 1631/1 и 1631/2 и наставља у правцу југоистока 
пратећи северну међу парцеле 1631/2 до тромеђе пољског пута, 
парцела 2984 и парцела 1631/1 и 1631/2.

Од тромеђе граница мења правац ка североистоку, прати 
западну међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 1627 и 
1628, пресеца га у правцу југоистока, прати северну међу парцеле 
1588/2 до тромеђе пољског пута, парцела 2943 и парцела 1588/2 и 
1589, мења правац ка североистоку, прати источну међу пољског 
пута до тромеђе пута и парцела 1591 и 1592, пресеца пут и 
наставља у правцу југоистока и прати јужну међу парцеле 1537 
до тромеђе парцела 1537 и 1538 и границе катастарских општина 
Ритишево и Потпорањ.

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, прати 
границу катастарских општина Ритишево и Потпорањ и дужином 
од око 480m прати границу катастарских општина Потпорањ и 
Вршац, у правцу североистока прелази у катастарску општину 
Вршац, пресеца пољски пут, парцела 27406 и долази до тромеђе 
пољских путева, парцеле 27406 и 27386 и парцеле 26096.

Од тромеђе граница наставља у правцу истока, прати северну 
међу парцеле 26096, пресеца пут, парцела 27405 и наставља у 
правцу југоистока пратећи северну међу парцела 26099, 26102 и 
26109 до тромеђе железничке пруге, парцела 26121/14 и парцела 
26108 и 26109, пресеца пругу и наставља у правцу југа и прати 
источну међу железничке пруге до тромеђе пруге и парцела 
26121/11 и 26121/12.

Од тромеђе граница наставља у правцу истока, прати северну 
међу парцеле 26121/11, пресеца државни пут II реда, бр.126, 
парцела 27383 и даље ка истоку прати северну међу парцела 
26194 и 26213 до тромеђе пољског пута, парцела 27403 и парцела 
26211 и 26213, мења правац ка југу и прати западну међу пољског 
пута, пресеца канал, парцела 27571 и долази до тромеђе канала, 
пољског пута, парцела 27411 и парцеле 26268.

Од тромеђе граница у правцу истока обухвата парцеле 26289 
и 26288 и дужином од око 1050 m прати северну међу пољског 
пута, парцела 27411, пресеца га и наставља у правцу југа пратећи 
западну међу пољског пута, парцела 26834, пресеца пољски 
пут, парцела 27397 и источном међом пољског пута у правцу 
југоистока долази до тромеђе пољских путева, парцеле 27397 и 
26872 и парцеле 26871.

Од тромеђе граница у правцу југоистока обухвата парцеле 
26870 и 26871 и пресецајући пољски пут долази до границе 
катастарских општина Вршац и Војводинци, мења правац ка 
североистоку и дужином од око 260m прати границу катастарских 
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општина Вршац и Војводинци, скреће ка југоистоку и прелази у 
катастарску општину Војводинци и прати јужну међу пољског 
пута, парцела 4487 до тромеђе пољског пута и парцела 3232 и 
3233, пресеца пут и његовом северном међом долази до тромеђе 
пута и парцела 3278 и пољског пута, парцела 4488.

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока, прати 
западну међу пољског пута, парцела 4488 до тромеђе пољских 
путева, парцеле 4488 и 4489 и парцеле 3278, мења правац ка 
југоистоку, прати јужну међу пољског пута, парцела 4489 до 
тромеђе пољског пута и парцела 3285 и 3286, скреће ка југозападу 
и пратећи источну међу парцела 3285 и 3284 до тромеђе канала, 
парцела 3226/1 и парцела 3284 и 3287, пресеца канал и његовом 
јужном међом у правцу југоистока долази до тромеђе канала, 
парцела 3226/3 и парцела 3101/2 и 3101/3.

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока и прати 
западну међу парцеле 3101/2, пресеца пут, парцела 4482 и даље ка 
југоистоку прати северну међу парцеле 2713 до тромеђе пољског 
пута, парцела 4463 и парцела 2713 и 2714, у правцу североистока 
прати западну међу пута до тромеђе пута и парцела 2714 и 2715, 
пресеца пут и наставља у правцу југоистока, прати северну међу 
парцеле 2490/2, пресеца пољски пут, парцела 4462 и скреће ка 
североистоку и прати источну међу пољског пута до тромеђе 
пута и парцела 2375/1 и 2375/2.

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати северну међу 
парцеле 2375/1, пресеца пољски пут, парцела 4457, наставља у 
истом правцу и прати северну међу парцеле 2353/1, пресеца пут, 
парцела 4456 и пратећи северну међу парцела 2342, 2341, 2340, 
2339, 1487, 1488 и 1484 и долази до четворомеђе парцела 1478, 1483 
и 1470 и пута, парцела 4435.

Од четворомеђе граница наставља у правцу југоистока и прати 
западну међу пута до тромеђе пута и парцела 924 и 925, пресеца 
пут и наставља у правцу југоистока и пратећи источну међу пута, 
парцела 4435 до тромеђе пута и парцела 662 и 663.

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока, прати 
северну међу парцеле 663 до тромеђе парцела 662 и 663 и реке 
Караш (граница катастарских општина Војводинци и Добричево), 
мења правац ка југу и дужином од око 450m прати границу 
катастарских општина Војводинци и Добричево, скреће ка 
југоистоку и прелази у катастарску општину Добричево и долази 
до четворомеђе пољског пута, парцела 1579 и парцела 413, 414 и 
415.

Од четворомеђе граница наставља у правцу југоистока, прати 
западну међу пољског пута, парцела 1579, пресеца пољски пут, 
парцела 1580 и његовом јужном међом долази до тромеђе пута и 
парцела 403 и 404/1.

Од тромеђе граница наставља у правцу југа прати западну 
међу парцеле 403, мења правац ка североистоку, прати северну 
међу пољског пута, парцела 1581 до пољског пута, парцела 386, 
наставља у правцу североистока и пратећи јужну међу пољског 
пута, парцела 1581 до тромеђе пута и парцела 354 и 355/1.

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати источну међу 
парцеле 354 до пута, парцела 1382/3, мења правац ка североистоку 
и прати северну међу пута до канала, парцела 1582/3, прелази на 
јужну међу пута, пресеца канал и наставља у правцу севeроистока 
и прати јужну међу пута, парцела 1582/1 до тромеђе пута, пољског 
пута, парцела 611 и парцеле 610/1.

Од тромеђе граница нставља у правцу југоистока, прати западну 
међу пољског пута, парцела 611, мења правац ка североистоку и 
западном међом пута, парцела 1605/2 долази до државне границе 
Републике Србије и Републике Румуније, скреће ка југоистоку 
и дужином од око 680 m прати државну границу са Румунијом, 
мења правац ка југозападу и пресецајући парцеле 1583, 614 и 1584 
долази до тромеђе пољских путева, парцеле 1584 и 616 и парцеле 
615/2 и наставља у правцу југозапада и прати западну међу 
пољског пута, парцела 616 до тромеђе пољских путева, парцеле 
616 и 1586 и парцеле 615/1.

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати северну међу 
пољског путева, парцеле 1586 и 1605/5, мења правац ка југозападу 
и пратећи западну међу пута, парцела 1605/5 долази до тромеђе 
пута и парцела 800 и 801, скреће ка северозападу и прати јужну 
међу парцела 800, 811/12, 811/10, 811/9 и 817 и долази до тромеђе 
пољског пута, парцела 823 и парцела 816/2 и 817.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада, прати 
источну међу пољског пута, парцела 823 до тромеђе пута и парцела 

821/1 и 821/2, мења правац ка југозападу, пресеца пољски пут и 
северном међом парцеле 827 долази до пољског пута, парцела 
1892, скреће ка северозападу, прати источну међу пољског пута и 
пресецајући пут долази до тромеђе пута, парцела 1582 и парцела 
343/1 и 343/2.

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада, прати 
северну међу пута до тромеђе улице ЈНА, парцела 57, пољског 
пута, парцела 1879 и парцеле 60, мења правац ка северозападу и 
прати источну међу пољског пута до тромеђе пољских путева, 
парцела 1879 и 1581 и парцеле 411, скреће ка југозападу, пресеца 
пољски пут, парцела 1879 и пратећи северну међу парцеле 319 
долази до тромеђе парцела 310, 311 и 319.

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати западну 
међу парцеле 311 до пољског пута, парцела 298, мења правац 
ка југозападу, прати јужну међу пољског пута до локалног 
пута Војводинци – Добричево, парцела 1604, а затим у правцу 
северозапада прати западну међу парцеле 278, пресеца парцелу 
277 и реку Караш и долази до границе катастарских општина 
Добричево и Војводинци, скреће у правцу југозапада и дужином 
од око 140m прати границу катастарских општина Добричево 
и Војводинци, прелази у катастарску општину Војводинци и у 
правцу севера прати локални пут, Војводинци – Добричево, 
парцела 4435 до тромеђе пута и парцела 740 и 743.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада, обухвата 
парцеле 739 и 740, прати јужну међу парцела 920, 921 и 929/2, 
скреће ка северу и прати западну међу парцела 929/2, 929/1, 928 
и 927, мења правац ка северозападу и прати јужну међу парцела 
1210/1, 1215, 1468, 1465 и 1464, а затим у правцу севера прати 
источну међу пољског пута, парцела 1598, пресеца га и у правцу 
северозапада прати јужну међу парцела 1500 и 1499 до тромеђе 
парцела 1499, 1500 и 2338.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада прати 
северну међу парцеле 2338, пресеца пут, парцела 4456 и даље у 
истом правцу прати северну међу парцеле 2337, 2387/1 и 2486/2 
до пољског пута, парцела 4463, пресеца га и наставља у правцу 
северозапада и прати северну међу парцеле 2502 и 2503 до 
пољског пута, парцела 4469, пресеца и даље ка северозападу 
прати северну међу парцеле 2706 до тромеђе пута, парцела 4482 
и парцела 2706 и 2707.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада, пресеца 
пут и прати северну међу пољског пута, парцела 3074 до тромеђе 
пољског пут, парцела 3074, парцеле 3028 и границе катастарских 
општина Војводинци и Вршац.

Од тромеђе граница дужином од око 275m у правцу североистока 
прати границу катастарских општина Војводинци и Вршац, 
скреће у правцу северозапада, прелази у катастарску општину 
Вршац и прати северну међу пољског пута, парцела 27416, 
пресеца пољски пут, парцела 27397, мења правац ка југозападу 
и пратећи западну међу пољског пута долази до тромеђе пољског 
пута и парцела 26898 и 26899.

Од тромеђе граница у правцу севера обухвата парцелу 26898, 
у правцу запада прати јужну међу пољског пута, парцела 26467, 
мења правац ка југу, прати источну и јужну међу пољског пута, 
парцела 27413 и наставља у правцу запада и прати јужну међу 
пољског пута, парцела 26260 до тромеђе пољских путева, парцеле 
26260 и 27412 и парцела 26911.

Од тромеђе граница пресеца пољски пут, парцела 27412 и 
наставља у правцу севера пратећи западну међу пољског пута, 
парцела 27412 до тромеђе пута и парцела 26263 и 26264, мења 
правац ка западу, прати јужну међу парцеле 26264, 26265, 26217 и 
источном међом пољског пута, парцела 26210 у правцу југозапада 
долази до тромеђе државног пута II реда, бр.126, парцела 27383, 
пољског пута, парцела 26210 и парцела 26219.

Од тромеђе граница у правцу запада пресеца државни пут, 
прати јужну међу парцеле 26121/7, пресеца пут, парцела 26121/14 
и железничку пругу, парцела 27430, а затим према југу прати 
западну међу пруге до тромеђе пруге и парцела 26111 и 26112, 
мења правац ка западу и пратећи јужну међу парцела 26111 и 
27409 долази до тромеђе пољских путева, парцеле 27409 и 27406 
и парцеле 26110.

Од тромеђе граница пресеца пољски пут, парцела 27406 и 
у правцу северозапада дужином од око 1500 m прати границу 
катастарских општина Вршац и Потпорањ, у правцу југозапада 
прелази у катастарску општину Потпорањ и прати северну међу 
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пута, парцела 1026 до тромеђе путева, парцеле 1026 и 1024 и 
парцеле 308.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада, 
дужином од око 750m прати источну међу пољског пута, 
парцела 1024, пресеца га у правцу југозапада и прати јужну међу 
парцеле 231/3 до пољског пута, парцела 1023, мења правац ка 
северозападу и пратећи источну међу пољског пута долази до 
границе катастарских општина Потпорањ и Ритишево, прелази 
у катастарску општину Ритишево, прати западну међу парцеле 
1541, пресеца пољски пут, парцела 2943 и даље ка северозападу 
прати западну међу парцеле 1582 до тромеђе пољског пута, 
парцела 2984 и парцела 1581 и 1582.

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати источну међу 
пољског пута до тромеђе пута и парцела 1578 и 1579, мења правац 
ка северозападу, прати јужну међу парцела 1636, пресеца канал, 
парцела 1531/4 и даље ка северозападу прати северну међу 
пољског пута, парцела 2963 до пута, парцела 2960, пресеца га и 
прати јужну међу пољског пута, парцела 2964 до тромеђе пољског 
пута и парцела 1832 и 1833.

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада, прати 
западну међу парцеле 1832 до пољског пута, парцела 2978, мења 
правац ка северозападу и прати северну међу пољских путева, 
парцеле 2978 и 2977 до тромеђе пута, парцела 2942, пољског пута, 
парцела 2977 и парцеле 2235, пресеца пут, парцела 2942 и даље ка 
северозападу прати северну међу пољског пута, парцела 2945 до 
тромеђе пољског пута и парцела 2372 и 2373.

Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца пољски пут и 
прати западну међу парцеле 2308 до пољског пута, парцела 2944, 
мења правац ка северозападу и прати северну међу пољског пута 
до тромеђе пољског пута, парцела 2944, парцеле 2303 и границе 
катастарских општина Ритишево и Влајковац.

Од тромеђе граница дужином од око 135m у правцу 
североистока прати границу катастарских општина Ритишево и 
Влајковац, мења правац ка северозападу, прелази у катастарску 
општину Влајковац, прати северну међу пољског пута, парцела 
3281 до тромеђе пољског пута и парцела 1291 и 1303, скреће ка 
североистоку и пратећи западну међу парцеле 1291 долази до 
тромеђе пољског пута, парцела 3280/3 и парцела 1291 и 1303.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада и прати 
јужну међу пољског пута, парцела 3280/3, пресеца железничку 
пругу, парцеле 3280/1 и 1294 и даље у истом правцу прати јужну 
међу пољског пута, парцела 3280/2 до тромеђе пољског пута и 
парцела 1264/2 и 1265, мења правац ка југозападу и прати западну 
међу парцеле 1265 до тромеђе пољског пута, парцела 3281 и 
парцела 1264/2 и 1265, скреће ка североистоку и пратећи северну 
међу пољског пута, парцела 8281 долази до тромеђе пута, парцела 
3259, пољског пута, парцела 3281 и парцеле 1282.

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и прати 
источну међу пута, парцела 3259 до тромеђе пута, парцела 3259, 
пољског пута, парцела 3284 и парцеле 1512, пресеца пут, парцела 
3259 и наставља у правцу југозапада пратећи западну међу пута, 
парцела 3259 до тромеђе пута, парцела 3259, парцеле 1521 и 
границе катастарских општина Влајковац и Уљма, мења правац ка 
северозападу и пратећи границу катастарских општина Влајковац 
и Уљма долази до тромеђе канала, парцела 3367, парцеле 1565 и 
границе катастарских општина Влајковац и Уљма.

Од тромеђе граница у правцу југозапада прелази у катастарску 
општину Уљма, прати северну међу парцеле 8581 до тромеђе 
пољског пута, парцела 3058 и парцела 8581 и парцеле 3045/1, 
мења правац ка северозападу, прати јужну међу пољских путева, 
парцеле 3058 и 2956 до тромеђе пољских путева, парцеле 2956 и 
2957 и парцеле 2876, скреће ка југозападу и прати западну међу 
пољског пута, парцела 2957 до тромеђе пољских путева, парцеле 
2957 и 2875 и парцеле 2874/2.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада, прати 
јужну међу пољског пута, парцела 2875 до тромеђе пољског пута 
и парцела 2826 и 2827, мења правац ка југу и прати источну међу 
парцела 2826 и 2839, пресеца пут, парцела 2787 и скреће ка западу 
и пратећи јужну међу парцеле 2606 долази до тромеђе пољског 
пута, парцела 2681 и парцела 2606 и 2607/1.

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу пољског 
пута до тромеђе пута и парцела 2610 и 2611, пресеца пут и 
наставља у истом правцу пратећи западну међу пута до тромеђе 
пута и парцела 2674 и 2675, мења правац ка западу, прати јужну 

међу парцеле 2675, пресеца пољски пут, парцела 2693 и наставља 
у правцу југа и пратећи западну међу пољског пута долази до 
тромеђе пољског пута, парцела 2693 и парцела 2722 и 2723.

Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 
2722, пресеца пољски пут, парцела 2786, мења правац ка југу, 
прати западну међу пољског пута, пресеца железничку пругу и 
наставља у правцу југа и пратећи западну међу пољског пута, 
парцела 2746 долази до тромеђе државног пута I реда бр.1.9, 
парцела 2556, пресеца га и наставља у правцу југа пратећи западну 
међу пољског пута, парцела 7727 долази до тромеђе пољског пута 
и парцела 7640 и 7641. 

Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 
7640, пресеца пољски пут, парцела 7690, мења правац ка југу 
и прати западну међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 
7534/17 и 7534/18, скреће ка западу и прати јужну међу парцеле 
7534/18 до тромеђе пута, парцела 7533 и парцела 7534/17 и 7534/18 
и наставља ка југу пратећи источну међу пољског пута, долази до 
тромеђе пољског пута и парцела 7534/37 и 7534/38.

Од тромеђе граница наставља у правцу запада, пресеца пољски 
пут, прати јужну међу парцела 7438/38 и 7385, пресеца пољски 
пут, парцела 7356 и у правцу југа прати његову западну међу до 
тромеђе пута и парцела 7323/2 и 7323/3, мења правац ка западу 
и прати северну међу парцеле 7323/2 до тромеђе пољског пута, 
парцела 7269 и парцела 7323/2 и 7323/3.

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу пољског 
пута до тромеђе пута и парцела 7326 и 7327, пресеца и наставља 
у правцу запада и прати северну међу парцеле 7212 до тромеђе 
парцела 7212 и 7213 и границе катастарских општина Уљма и 
Николинци, мења правац ка југу и прати границу катастарских 
општина Уљма и Николинци до тромеђе парцела 7203 и 7204 и 
границе катастарских општина Уљма и Николинци.

Од тромеђе граница у правцу запада прелази у катастарску 
општину Николинци, прати јужну међу парцела 7508/2, 7382 
и 7291 до тромеђе пољског пута, парцела 7215 и парцела 7291 и 
7292, мења правац ка југу и прати источну међу пољског пута до 
тромеђе пута и парцела 7294/2 и 7294/3, скреће ка западу, пресеца 
пољски пут, парцела 7215, прати јужну међу парцеле 7141/1 до 
пољског пута, парцела 7097, пресеца га и у правцу југа прати 
његову западну међу до тромеђе пољског пута и парцела 7065 и 
7066/1.

Од тромеђе граница наставља у правцу запада, прати јужну 
међу парцела 7066/1, 6993 и 6895 до тромеђе пољског пута, 
парцела 6238 и парцела 6894 и 6895, мења правац ка југу, прати 
источну међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 6878 и 
6879, пресеца пут и даље ка западу прати северну међу парцела 
5229/2 и 5185/2, пресеца пољски пут, парцела 5149, скреће ка југу 
и пратећи његову западну међу долази до тромеђе пољског пута, 
парцела 5149 и парцела 5117 и 5118.

Од тромеђе граница наставља у правцу запада, прати јужну 
међу парцела 5117 и 4932 до тромеђе пољског пута, парцела 4901 и 
парцела 4931 и 4932 и даље ка западу пресеца парцеле 4776, 4775, 
4664, 4643 и 4559 и долази до тромеђе парцела 3202/1 и 8200 (КО 
Банатски Карловац) и границе катастарских општина Банатски 
Карловац и Николинци.

Од тромеђе граница прелази у катастарску општину Банатски 
Карловац, пресеца парцелу 3202/1 и пољски пут, парцела 3213/2 
до тромеђе пута и парцела 3270/6 и 3270/7, мења правац ка 
северозападу и прати западну међу пољског пута, парцела 3213/2 
и парцела 3229, 3230, 3231 и 3232 до тромеђе парцела 3232, 3260 и 
3261, скреће ка југозападу и пратећи северозападну међу парцеле 
3261 до тромеђе пољског пута, парцела 3293 и парцела 3260 и 
3261.

Од тромеђе граница у правцу северозапада пресеца пољски 
пут, прати његову западну међу до тромеђе пута и парцела 
3349/2 и 3350, мења правац ка југозападу, прати југоисточну међу 
парцеле 3350, пресеца пољски пут, парцела 3357, прати његову 
западну међу до тромеђе пута и парцела 3400/1 и 3400/2, скреће ка 
југозападу и пратећи југоисточну међу парцеле 3400/1 долази до 
тромеђе пољског пута, парцела 3439 и парцела 3400/1 и 3400/2.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада и прати 
источну међу пољског пута, парцела 3439, пресеца пут, парцела 
3440 и даље у истом правцу прати западну међу пољског пута, 
парцела 3577 до тромеђе пута и парцела 3618 и 3619/1, мења 
правац ка југозападу, прати југоисточну међу парцеле 3618 и 
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пресецајући пољски пут, парцела 3625 долази до тромеђе пољског 
пута и парцела 3630/5 и 3621.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада, прати 
западну међу пољског пута, парцела 3625 до тромеђе пољског 
пута и парцела 3635/3 и 3635/4, мења правац ка југозападу, прати 
југоисточну међу парцеле 3635/4, пресеца парцелу 3716, прати 
јужном међом пољског пута, парцела 4711, а затим у правцу 
северозапада прати западну међу пољског пута, парцела 4752 
долази до тромеђе пољских путева, парцеле 4752 и 4773 и парцеле 
4780.

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати јужну међу 
пољског пута, парцела 4773, пресеца пољски пут, парцела 4782 
и у правцу северозапада прати његову западну међу до тромеђе 
пољског пута, парцела 4782, парцеле 4816 и границе катастарских 
општина Банатски Карловац и Алибунар.

Од тромеђе граница у правцу југозапада дужином од око 
185m прати границу катастарских општина Банатски Карловац 
и Алибунар, мења правац ка северозападу, прелази у катастарску 
општину Алибунар и прати западну међу пољског пута, парцела 
3823 до тромеђе пољског пута и парцела 3926 и 3927. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада, прати 
југоисточну међу парцеле 3926, пресеца пољски пут, парцела 
3940, мења правац ка северозападу и прати његову западну међу 
до тромеђе пољског пута, парцела 3940 и парцела 3963/2 и 3964/1, 
скреће ка југозападу и прати југоисточну међу парцеле 3964/1 до 
тромеђе пољског пута, парцела 4043 и парцела 3963/2 и 3964/1.

Од тромеђе граница пресеца пут, наставља у правцу 
северозапада и прати западну међу пољског пута до тромеђе 
пута и парцела 4124/1 и 4124/2, мења правац ка југозападу, прати 
југоисточну међу парцеле 4124/1 до тромеђе пољског пута, 
парцела 4115 и парцела 4124/1 и 4124/2, скреће ка северозападу 
и пратећи источну међу пољског пута долази до пољског пута, 
парцела 4114, пресеца га и западном међом пољског пута, парцела 
4113 долази до тромеђе пољског пута, парцела 4113 и парцела 4224 
и 4225.

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада, прати 
југоисточну међу парцеле 4225, пресеца пољски пут, парцела 4266, 
у правцу северозапада прати његову западну међу до тромеђе 
пољског пута и парцела 4276 и 4277, мења правац ка југозападу, 
прати југоисточну међу парцеле 4276 долази до тромеђе пута, 
парцела 4317 и парцела 4316 и 4276.

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати северну међу 
пута, парцела 4317 до четворомеђе пута и парцела 5904, 5905 и 
4318, наставља у правцу југозапада и прати западну међу парцеле 
4318 до тромеђе парцела 4318, 5898 и 5899/2, мења правац ка 
северозападу и прати источну међу парцеле 5898 до тромеђе 
пољског пута, парцела 5913/1 и парцела 5898 и 5899/2.

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада прати јужну 
међу пољског пута, парцела 5913/1, пресеца пољски пут, парцела 
5875 и даље у истом правцу прати југоисточну међу парцеле 
5786/27 и 5786/28 до тромеђе пољског пута, парцела 5746, пресеца 
га и наставља у правцу југозапада пратећи југоисточну међу 
парцеле 5664/12 до тромеђе пољског пута, парцела 5663 и парцела 
5664/12 и 5664/13.

Од тромеђе граница пресеца пољски пут и наставља у правцу 
југоистока, прати западну међу пољског пута до тромеђе пута и 
парцела 5577/1 и 5576/2, мења правац ка југозападу и прати јужну 
међу парцеле 5577/1 до тромеђе парцела 5577/1, 5572 и 5573, где 
скреће ка југоистоку и пратећи источну међу парцеле 5572 долази 
до тромеђе пута, парцела 4936 и парцела 5572 и 5573, пресеца 
пут и наставља у правцу југозапада и прати северозападну међу 
парцеле 5569/1 до тромеђе пољског пута, парцела 5567 и парцела 
5569/1 и 5569/2.

Од тромеђе граница пресеца пољски пут и у правцу југоистока 
прати западну међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 
4827 и 4828, мења правац ка југозападу и прати југоисточну међу 
парцеле 4827 до тромеђе пољског пута, парцела 4822 и парцела 
4827 и 4828, скреће ка југоистоку и прати источну међу пољског 
пута до тромеђе пута и парцела 4843 и 4844.

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада, пресеца 
пољски пут, парцела 4822, прати југоисточну међу парцеле 4807 
до тромеђе пољског пута, парцела 4744 и парцела 4806 и 4807, 
мења правац ка југоистоку и прати источну међу пољског пута до 
тромеђе пута и парцела 4793 и 4794, скреће ка југозападу, пресеца 

пољски пут и прати југоисточну међу парцеле 4674 и долази до 
тромеђе општинског пута Владимировац – Алибунар, парцела 
4650 и парцела 4674 и 4675/1.

Од тромеђе граница пресеца општински пут и у правцу 
југоистока прати западну међу пута до тромеђе општинског пута 
и парцела 4621/2 и 4622/1, мења правац ка југозападу и прати 
југоисточну међу парцеле 4622/1 до тромеђе парцела 4621/2 и 
4622/1 и границе катастарских општина Алибунар и Мраморак.

Од тромеђе граница дужином од око 100m у правцу југоистока 
прати границу катастарских општина Алибунар и Мраморак, у 
правцу југа прелази у катастарску општину Мраморак и прати 
западну међу пољског пута, парцела 6995/2 и западну међу 
парцеле 2414, пресеца пољски пут, парцела 6996, железничку 
пругу, парцела 6992 и пољски пут, парцела 6997, скреће ка 
југозападу и прати југоисточну међу парцеле 2431/1 до тромеђе 
пољског пута, парцела 6998 и парцела 2431/1 и 2432.

Од тромеђе граница пресеца пољски пут и у правцу југоистока 
прати западну међу пољског пута до тромеђе пољског пута, 
парцела 6998 и парцела 2483 и 2484, мења правац ка југозападу, 
прати југоисточну међу парцеле 2483 до пољског пута, парцела 
6999, пресеца га и наставља у правцу југоистока и пратећи 
западну међу пољског пута долази до тромеђе пута и парцела 
2556 и 2557.

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада, прати 
југоисточну међу парцеле 2556, пресеца пољски пут, парцела 
7001, мења правац ка југоистоку, прати његову западну међу до 
тромеђе пута и парцела 2634 и 2635, скреће ка југозападу и прати 
југоисточну међу парцеле 2634 до пољског пута, парцела 7001/1, 
пресеца га и дужином од око 270m у правцу југа прати границу 
катастарских општина Мраморак и Владимировац до тромеђе 
парцела 6277 и 6278 (КО Владимировац) и границе катастарских 
општина Мраморак и Владимировац.

Од тромеђе граница у правцу југозапада прелази у катастарску 
општину Владимировац, прати југоисточну међу парцеле 6277 
до пољског пута, парцела 6355, прати његову источну међу у 
правцу југоистока до тромеђе пута и парцела 6281 и 6282, пресеца 
га и наставља у правцу југозапада и пратећи југоисточну међу 
парцеле 6423 долази до тромеђе пољског пута, парцела 6432 и 
парцела 6422 и 6423.

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, прати 
источну међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 6416 и 
6417, пресеца пут и даље ка југозападу прати југоисточну међу 
парцеле 6444 до тромеђе пољског пута, парцела 6508 и парцела 
6444 и 6445, мења правац ка југоистоку, прати источну међу 
пољског пута до тромеђе пута и парцела 6451 и 6452, а затим 
скреће ка југозападу, пресеца пут и југоисточном међом парцеле 
6581 долази до тромеђе пољског пута, парцела 6603 и парцела 
6580 и 6581.

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати источну међу 
пољског пута до тромеђе пута и парцела 6574 и 6575, пресеца пут 
и наставља у правцу југозапада и прати југоисточну међу парцеле 
6653 до тромеђе пољског пута, парцела 6707 и парцела 6652 и 6653, 
мења правац ка југоистоку, прати источну међу пута до тромеђе 
пољског пута и парцела 6649 и 6650, а затим пресеца пољски пут 
и у правцу југозапада прати југоисточну међу парцеле 6678 до 
тромеђе пољског пута, парцела 6821 и парцела 6774 и 6775.

Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца пут, прати 
југоисточну међу парцеле 6880 до тромеђе пољског пута, парцела 
6953 и парцела 6880 и 6881, наставља у правцу југоистока и прати 
источну међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 6874 и 6875, 
мења правац ка југозападу, пресеца пут и прати југоисточну међу 
парцеле 7034 до тромеђе пољског пута, парцела 7081 и парцела 
7034 и 7035.

Од тромеђе граница пресеца пут, прати западну међу пољског 
пута до тромеђе пута и парцела 7082/16 и 7082/17, у правцу 
југозапада прати југоисточну међу парцеле 7082/17 до тромеђе 
пољског пута, парцела 7232 и парцела 7082/16 и 7082/17, пресеца 
пут и у правцу југоистока прати западну међу пољског пута до 
тромеђе пута и парцела 7352 и 7353, мења правац ка југозападу 
и пратећи југоисточну међу парцеле 7352 долази до тромеђе 
пољског пута, парцела 7390 и парцела 7356 и 7357.

Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца пут, прати 
југоисточну међу парцеле 7413 до тромеђе парцела 7412 и 7413 и 
границе катастарских општина Владимировац и Банатско Ново 
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Село, мења правац ка југоистоку и прати границу катастарских 
општина Владимировац и Банатско Ново Село до тромеђе парцела 
7409 и 7410 и грaнице катастарских општина Владимировац и 
Банатско Ново Село.

Од тромеђе граница у правцу југозапада прелази у катастарску 
општину Банатско Ново Село, прати југоисточну међу парцеле 
8069 до тромеђе пољског пута, парцела 8035 и парцела 8068 и 8069, 
мења правац ка југоистоку и прати источну међу пољског пута 
до тромеђе пута и парцела 8065 и 8066/1, скреће ка југозападу, 
прeсеца пут и југоисточном међом парцеле 8011 долази до тромеђе 
пољског пута, парцела 6653 и парцела 8011 и 8012. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, прати 
источну међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 8019 и 8020, 
мења правац ка југозападу, пресеца пут и прати југоисточну међу 
пољског пута, парцела 6525 до тромеђе пољског пута и парцела 
6614/2 и 6615, скреће ка југоистоку и прати источну међу парцеле 
6614/2 до тромеђе парцела 6614/2 и 6615 и границе катастарских 
општина Банатско Ново Село и Долово.

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати границу 
катастарских општина Бнатаско Ново Село и Долово до тромеђе 
парцела 8906 и 8905/5 (КО Долово) и границе катастарских 
општина Банатско Ново Село и Долово.

Од тромеђе граница у правцу југоистока прелази у катастарску 
општину Долово, прати западну међу парцеле 8906 до тромеђе 
пољског пута, парцела 8863 и парцела 8905/5 и 8906, мења правац 
ка југозападу и прати северну међу пољског пута, парцела 8863, 
пресеца пут, парцела 8199 и даље у истом правцу прати северну 
међу пољског пута, парцела 9014 до тромеђе пољског пута и 
парцела 8942/1 и 8942/2.

Од тромеђе граница у правцу југоистока пресеца пут и прати 
западну међу парцеле 9083 до тромеђе пољског пута, парцела 
9091 и парцела 9082 и 9083, мења правац ка југозападу и прати 
северну међу пољског пута до тромеђе пољског пута, парцела 
9091 и парцела 9033 и 9034, скреће ка југоистоку пресеца пут 
и прати западну међу парцеле 9137 до тромеђе пољског пута, 
парцела 9158 и парцела 9137 и 9138/1.

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада прати 
северну међу пољских путева, парцеле 9158 и 11652 до тромеђе 
пољског пута, парцела 11652 и парцела 11678 и 11679, мења правац 
ка југоистоку, пресеца пут и прати западну међу парцеле 11621 до 
тромеђе пољског пута, парцела 11596 и парцела 11621 и 11622, а 
затим у правцу југозапада прати северну међу пољских путева, 
парцеле 11596 и 12086 долази до тромеђе пољског пута, парцела 
12086 и парцела 12070 и 12071.

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, пресеца 
пут и прати западну међу парцеле 12093 до тромеђе пољског 
пута, парцела 12132 и парцела 12093 и 12094/3, мења правац 
ка југозападу и прати северну међу пољског пута до тромеђе 
пољског пута, парцела 12132, парцеле 12131 и границе кат. 
општина Долово и Панчево.

Од тромеђе граница дужином од око 565m у правцу југоистока 
прати границу катастарских општина Долово и Панчево, мења 
правац ка југозападу, прелази у катастарску општину Панчево 
и прати северну међу пољског пута, парцела 12078 до тромеђе 
пољских путева, парцеле 12078 и 13983 и парцеле 10604.

Од тромеђе граница наставља у правцу југа, дужином од око 
815m прати источну међу пољског пута, парцела 13983, мења 
правац ка западу и прати јужну међу пољског пута, парцела 12721 
до тромеђе пољских путева, парцеле 12721 и 12728 и парцеле 
12743, а затим скреће ка југу и прати западну међу пољског пута, 
парцела 12728 до тромеђе пољских путева, парцеле 12728 и 12732 
и парцеле 12743.

Од тромеђе граница пресеца пут, парцела 12732 и наставља у 
правцу запада дужином од око 640m прати јужну међу пољског 
пута, парцела 12732, мења правац ка југу, пресеца парцелу 12742/1 
и даље ка западу прати северну међу парцела 12740 и 12741 до 
тромеђе реке Надел, парцела 13924 и парцела 12741 и 12742/1.

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати северну 
међу реке Надел до границе катастарских општина Панчево и 
Старчево, мења правац ка западу и прати границу катастарских 
општина Панчево и Старчево до тромеђе парцела 4466 и 4464/1 
(КО Старчево) и грaнице катастарских општина Панчево и 
Старчево.

Од тромеђе граница у правцу југа прелази у катастарску 
општину Старчево, прати западну међу парцеле 4466 и даље 
ка југу пресеца парцелу 4464/1 до државног пута I реда бр.24, 
парцела 4731, мења правац ка северозападу и дужином од око 
1020m прати северну међу државног пута, пресеца га и даље ка 
западу прати његову јужну међу до тромеђе државног пута пута 
I реда бр.24, парцела 4731, реке Надел, парцела 14011 и парцеле 
4742.

Од тромеђе граница дужином од око 80m у прaвцу југа прати 
границу катастарских општина Старчево и Панчево, мења правaц 
ка западу, прелази у катастарску општину Панчево, пресеца 
реку Надел, парцела 14011, прати јужну међу парцеле 13749/1 и 
пресецајући пут, парцела 13750 долази до тромеђе путева, парцеле 
13750 и 13996/3 и парцеле 13751.

Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати северну 
међу путева, парцеле 13996/3 и 13996/1 до тромеђе пута, парцела 
13996/1 и парцела 13488 и 13489, мења правац ка северу и прати 
западну међу парцеле 13489 до тромеђе пута, парцела 13995/1 и 
парцела 13488 и 13489.

Од тромеђе граница наставља у правцу северa, пресеца пут и 
долази до тромеђе пута и парцела 13246/2 и 13235/4 која је уједно 
и почетна тачка описа обухвата Просторног плана.

Укупна површина обухвата Просторног плана износи око 3225 
ha.

Табела 1: Градови/Општине са припадајућим катастарским 
општинама у обухвату Плана

Р. бр. Град/Општина Катастарска општина

1. Панчево-град Панчево, Банатско Ново Село, 
Долово и Старчево

2. Ковин Мраморак

3. Алибунар
Алибунар, Владимировац, 

Банатски Карловац и 
Николинци 

4. Вршац
Уљма, Влајковац, Ритишево, 

Потпорањ, Вршац и 
Војводинци

5. Бела Црква Добричево

Попис граничних катастарских парцела по катастарским 
општинама:

Табела 2: Попис граничних парцела по катастарским 
општинама

Катастарска 
општина Парцеле

Панчево

13995/1,13246/2,13235/4,14016,13242/2,1322
8/1,13995/3,13511/3,13994/1,

13924,331/3,14002/1,12721,12719/5,12719/2,1
2720,12705,12712,12700,

13990,12701,13983,10596/2,10596/3,10602/1,
10603,10596/1,12078,13983,

10604,12721,12728,12743,12728,12732,12743,
12742/1,12740,12741,13924,

13749/1,13750,13966/3,13751,13966/1,13488,
13489,13955/1

Старчево 4731,4466,4464/1,44011,4742

Долово

12086,12131,12110,12111,12054/3,12055/1,12
022,12054/3,11652,11634/2,

11635/1,11671,11672/1,11707,9013,9091,9020,
9021,9014,9066,9067/1,8954,

8953/4,8897/1,8897/2,8906,8905/5,8863,8199,
9014,8942/1,8942/2,9083,9082,

9091,9033,9034,9137,9158,9138/1,11652,1167
8,11679,11621,11596,11622,

12086,12070,12071,12093,12132,12094/3,12
131
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Банатско Ново 
Село

6532/1,6525,6531,6592/1,6593,7021,6904,6905
/1,6897,6886/2,6887/1,6794,

6674,6675,6653,8005,8006,8035,8079,8080,80
35,8068,8069,8065,8066/1,8011,

6653,8012,8019,8020,6525,6614/2,6615

Владимировац

7419,7420,7390,7345,7346,7341,7342,7232,71
33/1,7134,7081,7026,7027,7020,

7021,6953,6887,6888,6892,6893,6821,6758,67
59,6707,6662,6663,6603,6593,

6594,6608,6434/3,6343/4,6432,6076,6071,6072
,5957,5890/1,5890/2,5886,

5890/11,5890/12,5803,5619,5618/1,5619,5191,
5189,5184,5185,5186,5187,5188,

5169,5170,6277,6278,6355,6281,6822,6423,64
22,6416,6417,6444,6508,6445,

6451,6452,6581,6603,6580,6574,6575,6653,67
07,6652,6649,6650,6678,6821,

6774,6775,6880,6953,6881,6874,6875,7034,70
81,7035,7082/16,7082/17,7232,

7352,7353,7390,7356,7357,7413,7412,7409,
7410

Мраморак
6995/2,2414,6996,6992,6997,2431/1,2432,6998

,2483,2484,6999,2556,2557,
7001,2634,2635,7001/1

Алибунар

5561/1,5561/4,5561/3,4936,5562/1,5495,5582,
5583,5664/16,5786/25,6665,

6653,6655,6656,6495,6491/2,6431/1,6494,5913
/2,4266,4243/1,4243/2,4113,

4230/1,4230/2,4094,4043,4093,4117,4118,3976
/7,3940,3971,3972,3908/2,

3823,3908/1,3920/3,3921,3687,3669,3688,3672
/2,3673/1,3665,3667,3664,

3666/2,3823,3926,3927,3940,3963/2,3964/1,40
43,4124/1,4124/2,4115,4114,

4113,4224,4225,4266,4276,4277,4317,4316,59
04,5905,4318,5898,5899/2,

5913/1,5875,5786,27,5786/28,5746,5664/12,56
63,5664/12,5577/1,5576/2,

5572,5573,4936,5569/1,5567,5569/2,4827,4828
,4822,4843,4844,4822,4807,

4744,4806,4807,4793,4794,4674,4650,4675/1,
4621/2,4622/1

Банатски 
Карловац

4702,3662,3716,3661,3654/3,3655,3647/1,3647
/2,3625,3594/41,3594/2,3604,

3605/1,3577,3547,3548,3539,3540,3524,3520/3
,3520/4,1305,3440,3293,

3239/25,3245,3246,880,841,3247,3248,3249,32
50,3251,3252,3253,3254,

3255/1,3255/2,3256,3235/3,3183/3,3183/1,318
2,8200,3202/1,3213/2,3270/6,

3270/7,3213/2,3229,3230,3231,3232,3260,3261
,3293,3349/2,3350,3357,

3400/1,3400/2,3439,3440,3577,3618,3619/1,36
25,3630/5,3621,3635/3,3635/4,3716,4711,4752,

4773,4780,4782,4816

Николинци

7448,4559,4644,4776,4902,5045,5081/2,5082,
5209,5228,5210,5229/1,6238, 6944,6908,6909/
1,6918,6919,6971,7079,7145,7146/1,7149/2,71

50,7216,7276,
7277,7537,7393,7394,7455,7499,7500,7508/2,7

382,7291,7215,7291,7292,
7294/2,7294/3,7141/1,7097,7065,7066/1,6993,

6895,6238,6894,6878,6879,
5229/2,5185/2,5149,5117,5118,4932,4901,4931

,4932,4776,4775,4664,4643,
 4559,3202/1

Уљма

7220/2,7269,7222,7223,7919,7356,7918,7315,7
316,7391/1,7391/3,7391/4,

7438,7391/6,7439/14,7534/23,7534/24,7534/25
,7534/26,7534/27,7534/28,

7534/29,7534/30,7534/31,7534/32,7534/33,753
4/34,7534/35,7534/36,8041,

8040,8053,8039,8034/2,8035,7925,2784/2,2785
,2786,2716,2717/1,7875,2706,

2705,2693,2679/3,2679/4,2787,2791/1,2791/2,
2803/3,2804,2818,2825,2805/1,2904/2,2904/1,
2903,2923,2924,2940,2953,3059,2952/6,2952/

10,2952/7,3072,
8581,3058,3045/1,2956,2957,2876,2875,2874/2

,2826,2827,2839,2606,2681,
2607/1,2610,2611,2674,2675,2693,2722,2723,2
786,2746,2556,7727,7640,7641,7690,7534/17,
7534/18,7534/27,7534/38,7385,7356,7323/2,73

23/3,7269,7326,
7327,7212,7213,7203,7204

Влајковац

1578/1,1577,1573,1574,3286/3,1571,3286/3,32
86/2,1548/1,1549,1550/1,1537,

1545/1,1546/1,1546/2,3285/1,3259,1536/2,153
1/1,1531/2,3280/2,1246,1257,

3278,1175,3277,1176/1,1200/1,1200/3,1194/3,1
195/3,3278,1221,3281,1291,

1303,3280/3,3280/1,1294,3280/2,1264/2,1265,
3281,3259,1282,3284,1512,

1521,3367,1565

Ритишево

2947,2942,2965,2977,2964,1857,1794,1796,18
02,1803,1532/4,1785,1787,

1532/4,1774/2,1656/1,1662,1663,2985,1631/1,
1631/2,1627,1628,1588/2,2943,

1589,1591,1592,1537,1538,1541,1582,1581,15
78,1579,1636,1531/4,2963,2960,

1832,1833,2978,2977,2235,2945,2372,2373,23
08,2944,2303

Потпорањ 1026,1024,308,231/3,1023

Вршац

27406,27386,26096,27405,26099,26102,26109,
26121/14,26108,26121/11,

26121/12,27383,26194,26213,27403,26211,275
71,27411,26268,26289,26834,

27397,26872,26871,26870,27416,26898,26899,
26467,27413,26260,27412,

26911,26263,26264,26265,26217,26210,26219
,26121/7,26121/14,27430,26111,26112,27409,

27406,26110

Војводинци

4487,3232,3233,3278,4488,4489,3285,3286,328
4,3226/1,3287,3226/3,3101/2,

3101/3,4482,2713,4463,2714,2715,2490/2,4462,
2375/1,2375/2,4457,2353/1,

2342,2341,2340,2339,1487,1488,1484,4435,924,
925,662,663,740,743,739,920,

921,929/2,929/1,928,927,1210/1,1215,1468,1465
,1464,1598,1500,1499,2338,

2337,2387/1,2486/2,4463,2502,2503,4469,2706,
4482,2707,3704,3028

Добричево

1579,413,414,415,1580,403,404/1,1581,386,354,
355/1,1382/3,1582/3,1582/1,

611,610/1,1605/2,1583,614,1584,616,615/2,1586
,615/1,1605/5,800,801,

811/12,811/10,811/9,817,823,816/2,823,821/1,82
1/2,827,1582,343/1,343/2,57,1879,60,1581,411,3

19,310,311,298,1604,278,277

Опис границе заштитног појаса далековода
Граница заштитног појаса далековода одређена је 30m 

обострано од централне осе далековода. 

Опис границе извођачког појаса далековода
Граница извођачког појаса далековода одређена је 10m 

обострано од централне осе далековода. 
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3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ 

ДОКУМЕНАТА

3.1. СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020 ГОД.(“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС” БР. 

88/10)(ПП РС)

Енергетска инфраструктура, као део целокупне 
инфраструктуре, представља један од основних инструмената 
повезивања и интеграције у шире окружење, а нарочито са 
земљама Југоисточне Европе.

Уважавајући потребан економски развој привреде Републике 
Србије (РС), њен гео-положај и ограничен обим, структуру 
енергетских резерви, као и постојећу инфраструктуру енергетских 
сектора: основни циљ развоја енергетске инфраструктуре 
је активно учешће РС у планирању и изградњи стратешке-
регионалне и паневропске инфраструктуре за пренос електричне 
енергије у циљу поузданог и сигурног снабдевања потрошача у 
РС.

Као оперативан циљ произилази изградња нових 
електроенергетских водова и трансформатора и нових 
интерконективних веза са суседним државама. Највећи 
део инвестиција до 2014.год. посвећен је рехабилитацији и 
унапређењу преносног система, изградњи нових 400kV, 220kV 
и 110kV водова и изградњи нових интерконективних веза са 
суседним системима.

ПП РС планирани 2x400kV далековод Панчево 2-Решица 
(Румунија) представља стратешки приоритет у реализацији 
интерконективних веза и представља Стратешки пројекат 
електропреноса у периоду до 2014.год. У ПП РС је означен као 
приоритет I/II реда, а за његову реализацију је задужено ЈП 
“Електромрежа Србије”.  

У циљу сигурнијег и поузданијег снабдевања потрошача 
наставиће се даљи развој изградњом нових преносних водова у 
складу са планом развоја оператора преносног система.

У погледу просторне дистрибуције и организације 
пољопривреде, посматрано подручје је ПП РС сврстано у Реон I, 
који између осталог обухвата руралне општине у Војводини. Овај 
регион одликује се повољним земљишним и климатским условима, 
капитално-интензивном пољопривредном производњом и добром 
инфраструктурном повезаношћу са прерађивачком индустријом.

Свих пет општина планског подручја кроз који ће пролазити 
инфраструктурни коридор налазе се у равничарском подручју 
јужнобанатске области. Ова чињеница намеће сама по себи и 
водеће гране тржишне производње у домену пољопривреде, па је 
такво опредељење дефинисано и у ПП РС. Стога је за посматрано 
подручје као главна пољопривредна делатност предвиђена 
ратарска и воћарска производња, док је виноградарство 
комплементарна грана.

3.2. СМЕРНИЦЕ ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АП 
ВОЈВОДИНЕ  ДО 2020 ГОД. 

 (“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ” БР. 22/11)

Концепција изградње преносне мреже је у директној вези са 
изградњом обновљивих извора енергије, растућим потребама, 
као и интерконекцији са суседним подручјима и учешћем у 
Регионалном тржишту електричне енергије југоисточне Европе.

Са технолошком модернизацијом преносне мреже, неопходнo 
је оспособљавање свих техничких система управљања, као и 
развој нове информационе технологије за системско тржишно 
управљање, чији је циљ повећање поузданости системских 
података што је условљено учешћем у будућем тржишту ел. 
енергије. У зависности од договара између ЕМС-а и оператера 
суседних преносних система планиран je интерконективни 
прекогранични вод 2х400 kV између и Србије и Румуније 
(Панчево 2-Решица). Планирани 2x400kV далековод Панчево 
2-Решица (Румунија) представља стратешки приоритет у 
реализацији интерконективних веза и Стратешки пројекат 
електропреноса у периоду до 2014.год. У РПП АП Војводине је 
означен као приоритет 0 реда, а за његову реализацију је задужено 
ЈП “Електромрежа Србије”.

3.3. СМЕРНИЦЕ ИЗ ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА  
(СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ РС ДО 2015.

ГОД. “СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 44/05 И ПРОГРАМ 
ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ РС ДО 

2015.ГОД.(“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, 
       БР. 17/07, 73/07, 99/09 И 27/10)

У новонасталим условима друштвено-економских реформи 
у Србији и интенције наше земље за њено укључивање у 
паневропске интеграције, наметнута је потреба да се развој 
целине енергетског система, који чине енергетски производни 
сектори и сектори потрошње енергије, у оквиру Стратегије 
дугорочног развоја енергетике Србије, усагласи са политиком и 
циљевима дугорочног привредно-економског развоја Србије. 

Глобални циљеви нове Енергетске политике и Стратегије 
развоја енергетике Србије, промовисани у Закону о енергетици 
проистекли су из намере да се, у новим околностима у земљи 
и окружењу, у оквиру одабраних Приоритетних развојних 
активности у целини енергетског система, успоставе 
квалитативно нови услови рада, пословања и развој целине 
енергетског система, посебно енергетских производних сектора, 
на интерном, регионалном и паневропском тржишту електричне 
енергије и природног гаса производних енергетских сектора 
и сектора потрошње енергије, који ће подстицајно деловати на 
привредно-економски развој земље, заштиту животне средине 
и међународне интеграције, укључујући и брже укључење наше 
земље у ЕУ.

На таквим основама, уважавајући динамичан економски развој 
привреде Србије, њен геоположај и ограничени обим, структуру 
енергетских резерви као и постојећу инфраструктуру енергетских 
сектора Србије, наметнута су два стална и дугорочна развојно-
стратешка циља Стратегије развоја енергетике Републике Србије 
до 2015. године. Први је, активно учешће Србије у планирању 
и градњи стратешке-регионалне и паневропске енергетске 
инфраструктуре. 

Дугорочно развојни и регионално стратешки приоритет 
је градња нових енергетских инфраструктурних објеката и 
електроенергетских у оквирима енергетских сектора Србије, као 
и капитално-интензивне енергетске инфраструктуре, у оквирима 
регионалних и паневропских инфраструктурних система 
повезаних са нашим системима. 

Они представљају предуслов економски извесном, енергетски 
ефикасном и еколошки прихватљивом развоју енергетике Србије 
у наредном периоду. Садржај програма, динамика реализације и 
обим улагања у нове електроенергетске изворе, односно садржај 
програма/пројеката, обим улагања и динамика припреме за 
градњу нових енергетских инфраструктурних објеката и нових 
електроенергетских извора, условљен је динамиком привредно-
економског развоја и с тим у вези обимом и структуром енергетских 
потреба, као и економско-енергетским околностима у окружењу, 
посебно са становишта развоја регионалног и паневропског 
тржишта електричне енергије и природног гаса. Развој преносне 
мреже мора да прати растуће потребе за електричном енергијом 
у Републици Србији. 

Анализе указују на неадекватност расположивих производних 
капацитета да покрију потрошњу електричне енергије у 
Републици Србији, тако да одсуство изградње нових производних 
капацитета условљава увоз електричне енергије, а тиме и потребу 
развоја преносне мреже у смеру што бољег повезивања са 
земљама региона. Синхрони рад у UCTE  (Унија за координацију 
преноса ел. енергије) интерконекцији даје несумњиве погодности 
везане за повећане могућности размене електричне енергије и 
умањење ризика у погледу набавке дела недостајућих количина 
електричне енергије. Побољшање веза са суседним земљама 
омогућава и учешће у регионалном тржишту електричне енергије 
југоисточне Европе. Централно место електроенергетског 
система Србије у Југоисточно ј Европи (преносни систем Србије 
је путем интерконективих водова повезан са 8 земаља региона, 
тј. суседних оператора система, док су остале земље повезане са 
највише 4 - 5) омогућава да се одређене користи могу извући и из 
повећаних транзита кроз електроенергетски систем Србије. 
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3.4. КОРИШЋЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕКСПЕРТИЗЕ

При изради Просторног плана коришћена је планска, студијска, 
стручна, научна, техничка и друга документација.

Посебан значај има следећа документација: 

Планска и урбанистичка документација

За израду Просторног плана релевантни су и следећи усвојени 
планови, који се  делом обухвата преклапају са Просторним 
планом и са којима је овај Просторни план у потпуности 
усклађен:

- Просторни план подручја посебне намене Специјалног 
резервата природе ‘’Делиблатска пешчара’’ (‘’Службе-
ник лист АПВ’’, бр. 8/2006),

- Просторни план подручја посебне намене система про-
дуктовода кроз Републику Србију (Сомбор- Нови Сад-
Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш) (‘’Службе-
ни гласник РС ‘’, бр.19/2011).

Извод из Просторног плана подручја посебне намене 
Специјалног резервата природе ‘’Делиблатска пешчара’’ 
(‘’Службеник лист АПВ’’, бр. 8/2006),

У области инфраструктурних система предвиђен је даљи 
развој и ревитализација постојећих система, као и изградња 
нових, чиме би се утицало на побољшање животног стандарда и 
квалитета живота и заштите животне средине.

На подручју обухвата Плана, потребно је у потпуности 
ревитализовати преносну мрежу у циљу квалитетног и сигурног 
снабдевања електричном енергијом потрошача.

Извод из Просторног плана подручја посебне намене система 
продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор- Нови Сад-
Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш) (‘’Службени 
гласник РС ‘’, бр.19/2011)

За потребе дефинисања односа према другим инфраструктурним 
системима, постојећи и планирани инфраструктурни системи 
у оквиру коридора магистралне инфраструктуре и бочним 
правцима (укрштањима са регионалним системима и мрежама), 
користе се критеријуми утврђени планском документацијом за 
инфраструктурне коридоре.

Утврђене су зоне утицаја на животну средину и ширина 
заштитних појасева, за постојеће и планиране магистралне 
инфраструктурне системе у инфраструктурном коридору. 

Укрштања са другим системима морају техничком 
документацијом бити тако решена да не угрожавају редовни рад, 
што подразумева безбедан и поуздан рад система продуктовода и 
других инфраструктурних система.

Остала планска и урбанистичка документација значајна за израду 
Просторног плана 

Просторни план је усаглашен са концептом Просторног 
плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне 
инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр.24 
(Суботица-Зрењанин-Ковин). 

Табела 3: Преглед просторнопланске и урбанистичке 
документације

Град/
општина

1. Панчево – 
Град

- Просторни план општине Панчево  
(‘’Сл. лист града Панчево 19/09)

- Генерални план Панчева  
(‘’Сл. лист општине Панчево’’, бр. 14/08)

2. Ковин - Просторни план општине Ковин  
(‘’Сл. лист општине Ковин’’,бр.2/08)

3. Алибунар
- Просторни план општине Алибунар  
(‘’Сл. лист општине Алибунар 2/93,  

  9/03, 11/03 и 13/03)

4. Вршац - Просторни план општине Вршац  
(‘’Сл. лист општине Вршац 11/09)

5. Бела Црква - Просторни план општине Бела Црква  
(‘’Сл. лист општине Бела Црква 8/08 )

Осим наведених планова коришћени су просторни и 
урбанистички планови који су у изради ( просторни планови 
општина и планови детаљне регулације). 

Tехничка документација

Приликом израде Просторног плана коришћена је и израђена 
техничка документација: 

- “Студија изводљивости за инвестиције у прекогранични 
пренос електричне енергије у Републици Србији, Сту-
дија 400kV далековода Србија-румунска граница” 

- “Идејно решење далековода 2Х400kV ТС “Панчево2”-
граница Румуније”

Стратешко-развојни документи и основе развоја

Од посебног значаја за израду овог Просторног плана су и 
следећи стратешко-развојни документи и основе развоја:

· Стратегијa регионалног развоја Републике Србије за пе-
риод од 2007. до 2012. године (“Службени гласник РС”, 
бр. 21/2007),

· Стратегијa развоја железничког, друмског, водног, ваз-
душног и интермодалног транспорта у Републици Ср-
бији од 2008. до 2015. године (“Службени гласник РС”, 
бр. 4/2008),

· Национална стратегија одрживог развоја (‘’Службени 
гласник РС’’, бр. 57/2008),

· Национална стратегија привредног развоја Републике 
Србије 2006-2012,

· Стратегија развоја пољопривреде Републике Србије 
(“Службени гласник РС”, брoj 78/05),

· Стратегија интегрисаног управљања границом у Репу-
блици Србији (“Службени гласник РС”, бр. 11/06),

· Програм привредног развоја АП Војводине – новелирана 
ex post анализа (ИВ АПВ 2006. година).

Подаци о становништву, активностима и простору

Подаци о становништву преузети су од Републичког завода за 
статистику (Попис становништва 1948., 1991. и 2002. године).

Подаци о привреди и активностима за ниво општине преузети 
су од Републичког завода за статистику, (публикације Општине у 
Србији 2006. и 2007. године).

Подаци о простору (природни и створени услови) обезбеђени 
су коришћењем доступне документације, услова надлежних 
органа и институција.

II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ 
СИСТЕМА

1. ПРИНЦИПИ ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА 

Циљеви просторног развоја посебне намене су дефинисани 
полазећи од принципа:

1) Интегрисаности у окружење, трансгранично и интерре-
гионално функционално повезивање;

2) Унапређења регионалне конкурентности и приступач-
ности;

3) Увећање територијалне кохезије;
4) Одрживост постојеће функционалности у простору по-

себне намене, као и шире;
- Интеграција у окружење, трансгранично и интеррегио-

нално повезивање односно територијална кооперација, 
представља један од главних фактора развоја региона. 
Принцип интегрисаности је неопходно применити по-
себно у области енергетике, односно електроенергет-
ских система.

- Унапређење регионалне конкурентности и приступач-
ности  су од посебног значаја за подизање укупне еко-
номске моћи и територијалне кохезије. Конкурентност 
региона огледа се у стварању бољих услова за бржи еко-
номски развој, повећање запослености, стварање пози-
тивне конкуренције у оквиру региона. 
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Обезбеђивање услова за бољу приступачност подразумева 
међусобно повезивање са ширим окружењем, као једну од 
најзначајнијих мера за уравнотежен просторни развој региона. 
Дефинисање и остваривање циљева просторног развоја добро 
конципиране и функционално уравнотежене инфраструктурне 
мреже која ће осигурати полицентрични и уравнотежени развој 
у простору, омогућити ефикасну повезаност, висок комунални 
стандард и минималну девастацију простора што ће великој мери 
допринети побољшању приступачности како региона у целини, 
тако и мањих територијалних целина унутар региона.

- Увећање територијалне кохезије је, као принцип, за под-
ручје у ширем окружењу од посебног значаја, с обзи-
ром на чињеницу да овај регион у развијености карак-
теришу изражене територијалне диспропорције. Ова ка-
рактеристика се огледа у чињеници која указује на де-
мографско пражњење пограничних општина, неравно-
меран размештај индустрије, повећање незапослености, 
непостојање институционалних оквира за уравнотежени 
регионални развој. 

- У области заштите и уређења природних добара, кул-
турних добара и заштите животне средине, као и ство-
рених вредности, Просторни план треба да дефинише 
мере за очување, унапређење, заштиту и коришћење при-
роде, природних вредности и ресурса, као и створених 
вредности (насеља, инфраструктурне објекте) и њихово 
укључивање у политике просторног развоја. 

Задатак израде Просторног плана је: 
- утврђивање концепције развоја, организације, уређења, 

заштите и коришћења простора посебне намене; 
- дефинисање мера и критеријума за рационално ко-

ришћење и очување пољопривредног земљишта, водних 
и осталих природних ресурса; 

- усклађивање за осталим инфраструктурним системима 
који се укрштају са планираним коридором далековода;

- активирање територијалног капитала и потенцијала не-
развијених подручја за развој; 

- подстицање специфичности и јачање регионалног иден-
титета; утврђивање мера и просторних услова за еколош-
ки одрживу интеграцију планског подручја и ширег ок-
ружења; 

- утврђивање мера за заштиту и унапређење животне сре-
дине, природних и непокретних културних добара; 

- јачање економске и социјалне кохезије и развоја; већи 
ниво конкурентности и ефикасности.

2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

Општи циљеви Просторног плана

Општи циљ Просторног плана је стварање услова за изградњу 
интерконективног далековода 2x400kV између Реп. Србије и 
Реп. Румуније, чиме би се постигло међусобно повезивање 
електроенергетских система две државе, повећање обима 
комерцијалног електроенегетског промета између две државе, 
чиме би се ствотрили услови за повећање остваривање прихода, 
али и повећања енергетске ефикасности смањењем преносних 
губитака.

Оперативни циљеви Просторног плана

Општи циљеви се операционализују посебним циљевима и 
задацима:

- Утврђивање планских решења којима се резерви-
ше простор за инфраструктурни коридора далековода, 
утврђује посебан режим заштите коридора и контактних 
подручја;

- Дефинисање односа са осталим наменама и инфраструк-
турним системима у непосредном контакту са планира-
ним коридором;

- Функционални размештај и планирање нових компати-
билних намена (садржаја); 

- Валоризација постојећих ресурса и развојних потен-
цијала подручја у циљу потпуније интеграције Републи-
ке Србије у регион југоисточне Европе;

-  Појачавање 400kV мреже у Банату;
- Повећање сигурности и квалитета напајања електрич-

ном енергијом;
-  Обезбеђење  услова за повезивање ветроелектрана, на 

песперктивном подручју за изградњу истих, у електро-
енергетски систем; 

- Обезбеђење услова за функционисање постојећих ин-
фраструктурних система на подручју Просторног пла-
на;

- Уградњом оптичког кабла на новом далеководу, поред 
пoстојеће везе Ђердап - Портиље де Фиер, осигурава се 
и додатна веза између Србије и Румуније.  

- Унапређење и изградња потребне инфраструктуре за 
развој индустрије. 

3. КОНЦЕПЦИЈА РEШЕЊА СИСТЕМА

3.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О 2x400 kV ДАЛЕКОВОДУ

2x400kV далековод је преносни вод који служи за пренос 
електричне енергије у саставу електроенергетског система. 
Састоји се од стубова и проводника који се постављују на 
челично-решеткасте стубове, као и остале опреме и уређаја који се 
постављају на стубове у сврху функционисања објекта и заштите 
(заштита од превисоког напона додира, случајног додира делова 
под напоном, од атмосферског пражњења, даљинско управљање 
(оптички кабел).

Стубови су слободностојећи и постављају се на темељне 
армирано-бетонске стопе.

3.2. ОПИС ТРАСЕ ДАЛЕКОВОДА

Избор трасе предметног далековода условљен је низом 
фактора:

· дужина трасе
· постојећа и планирана инфраструктура и приступачност 

траси
· процена утицаја на животну средину
· природна и непокретна културна добра
· конфигурација и намена терена
· геомеханички услови
· постојећи и планирани објекти
· усклађеност са планским документима

Почетна тачка предметног далековода је постојећа ТС 
400/220/110 kV ‘’Панчево 2’’ лоцирана са десне стране државног 
пута I реда бр.М24 Панчево – Ковин, а крајња тачка проводника 
далековода лоцирана је у ваздуху изнад крајњег граничног 
камена Б100/1 између Републике Србије и Републике Румуније, 
а положај објекта предметног далековода је у складу са условима 
надлежног министарства. Дужина трасе је око 68km.

Табела 4. Списак координата угаоних стубова далековода

Ознака тачке X (E) Y (N) Напомене

1 2 3 4

US 1 7.476,709 4.969,217 UK – TS Панчево

US 2 7.477,460 4.968,777 Мали Надел

US 3 7.480,287 4.968,827 Надел

 US 3A 7.482,385 4.971,933 Брег

US 4 7.492,426 4.984,785 Владимировац 1

 US 4А’ 7.492,581 4.985,507

US 4A 7.493,043 4.985,849 Пруга

US 5 7.494,093 4.988,094 Владимировац 2

US 6 7.495,365 4.988,852 Алибунар

US 7 7.509,411 4.988,220 Уљма

US 8 7.510,232 4.989,492 Пруга 1

US 9 7.512,071 4.990,627 Мајдан

US 10 7.515,653 4.990,524 Моравица
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US 11 7.516,298 4.989,692 Пруга 2

US 12 7.527,044 4.984,830 Војводинци

US 13 7.528,332 4.983,387 Караш

US 14 7.530,469 4.983,486 Караш

US 15 7.531,228 4.983,695 Граница

Табела 5. Списак координата измештених угаоних стубова 
постојећег далековода 400kV бр. 453 Панчево2 - Дрмно 

Ознака тачке X (E) Y (N) Напомене

US 1’ 7.476,681 4.969,201 Нови стуб бр.143

US 2’ 7.477,166 4.968,887 Нови стуб бр.141

Правац који спаја ове две тачке тзв. ‘’идеална траса” прелазио би 
преко заштићеног специјалног резервата природе „Делиблатска 
пешчара”, те је почетни део трасе био условљен обиласком истог.

После два релативно кратка правца условљена расплетом 
далековода код ТС ‘’Панчево 2’’, обиласком насеља дуж државног 
пута I реда бр.М24 Панчево - Ковин и укрштањем овог пута и 
будућег аутопута Е-70 на деоници Београд (Бубањ поток) - 
Банатско Ново Село траса се једним дужим правцем усмерава 
на североисток и обиласку СРП “Делиблатска пешчара”. Траса 
далековода прилази постојећем далеководу 110 kV бр 151/2 
Панчево 2 - Алибунар и у коридору са њим обилази резерват 
са северне стране. По обиласку резервата траса једним дужим 
правцем прилази постојећем далеководу 110 kV бр. 151/3 Алибунар 
- Вршац и у коридору са њим долази до насеља Уљма.

Од насеља Уљма до насеља Војводинци траса је постављена у 
коридор са постојећим далеководом 110 kV бр. 151/3 Алибунар 
– Вршац, а по обиласку насеља се једним дужим правцем 
приближава насељу Војводинци. 

Од насеља Војводинци траса до утврђене граничне тачке долази 
са два релативно краћа правца. Траса обилази речну долину реке 
Караш на потезу Војводинци - Добричево, која на овом потезу 
има функцију „ретензије” у периоду великих вода.

На почетном делу испред ТС ‘’Панчево 2’’, како је већ наведено, 
траса је заузела трасу постојећег вода 400 kV бр. 453 Панчево 2 - 
Дрмно који се на овом делу измешта. На овом првом правцу US1-
US2 предметни далековод се укршта са постојећим далеководом 
220 kV бр. 253/2 ХИП - Панчево 2 и гасоводом.

Са два скретања улево на US2 и US3 траса обилази насеље које 
је смештено дуж државног пута I реда бр.М24 Панчево - Ковин. 
На правцу US2-US 3 далековод укршта постојећи далековод 
110 kV бр. 151/2 Панчево 2 - Алибунар, гасовод, далековод 20 
kV за “Живинарску фарму”, реку Надел, државни пут I реда 
бр.М24 Панчево - Ковин, као и трасу будућег аутопута Е-70 
деонича Београд (Бубањ поток) - Банатско Ново Село. Терен је 
под ораницама, а приступ траси од магистралног пута Панчево 
- Ковин омогућен је већим бројем атарских путева.

Од стуба US3 траса се усмерава на североисток, ради обиласка 
СРП “Делиблатска пешчара” и после мањег лома на стубу US3А 
једним дужим правцем прилази постојећем далеководу 110 kV бр 
151/2 Панчево - Алибунар. Угаони стуб US4 лоциран је у шумарку 
- шикари поред стуба бр. 85 постојећег далековода 110 kV на cca 
60 метара. На правцу US3-US3А далековод укршта локални пут 
Панчево - Долово, далековод   20 kV, пут са тврдом подлогом од 
базе ПИК „Стари Тамиш” као и трасу будућег пута „Банатске 
магистрале”, а на правцу US3А - US4 и један далековод 10 kV. 

На потезу US3-US3А-US4 терен је углавном под ораницама, 
а приступ траси поред наведених путева омогућен је и већим 
бројем атарских путева.

На следећем правцу US4, US4А’-US4А далековод се укршта са 
железничком пругом која долази од Баваништа и код железничке 
станице Владимировац се прикључује на пругу Панчево - Вршац. 
Овом пругом тренутно се не обавља саобраћај. Угаони стуб US4А 
лоциран иза укрштања са железничком пругом одмакнут је cca 
120m од постојећег вода 110 kV бр. 151/2 због обиласка кућа 
лоцираних на брежуљку између железничке пруге и локалног 
пута Владимировац - Девојачки Бунар, од којих је најближа 
предметном далеководу на cca 50m, напуштена.

Следећим правцем US4А-US5 траса благо прилази постојећем 
воду 110 kV бр. 151/2 од кога се одваја код стуба бр. 97 постојећег 
вода и са једним релативно краћим правцем US5-US6 обилази 
Делиблатску пешчару. На правцу US4А-US5 далековод се укршта 
са општинским путем Владимировац - Девојачки Бунар. На овом 
и следећем правцу US 5- US6 траса се укршта са више атарских 
путева којима је омогућен приступ траси. Терен је раван и под 
ораницама изузев краћег узвишеног дела испред укрштања 
општинског пута Владимировац - Девојачки Бунар.

Од US6 траса једним дужим правцем, око 14km, прилази 
постојећем далеководу 110 kV бр. 151/3 Алибунар - Вршац код 
стуба бр. 129 овог вода и паралелно са њим наставља до угаоног 
стуба бр. 154. На овом правцу US6-US7 који је под ораницама 
далековод се укршта са државним путем II реда Р123 Банатски 
Карловац – Делиблато и већим бројем општинских и атарских 
путева од којих су као погоднији за приступ траси путеви који 
од Банатског Карловца воде у “Девојачки Бунар” и плантажни 
воћњак “Тилва”, као и одвојак од државног пута I реда М1.9 
Панчево - Вршац до постојећег стуба бр. 154.

Са следећа два правца US7-US8 и US8-US9 траса обилази 
насеље Уљма са северне стране, а постављена је паралелно, на 
око 60m, са постојећим водом 110 kV бр. 151/3 Алибунар - Вршац. 
Обилазак Уљме са северне стране усвојен је због приближавања 
трасе локацији будуће трафостанице ТС 400 kV у Вршцу.

На правцу US7-US8 далековод се укршта са државним путем I 
реда бр. М1.9 Панчево - Вршац и железничком пругом Панчево - 
Вршац. Терен је и на овом делу под ораницама, а поред поменутих 
приступ траси омогућен је већим бројем атарских путева.

На US9 траса се одваја од постојећег вода 110 kV бр. 151/3 и 
усмерава на исток ка државном путу I реда бр. М1.9 Панчево 
– Вршац, на делу иза насеља Уљма. На овом правцу US9-
S10 далековод се укршта са двоструким далеководом 35 kV и 
поменути државном путу I реда бр. М1.9 Панчево – Вршац. Стуб 
US10 лоциран је испред железничке пруге Панчево – Вршац са 
којом се далековод поново укршта на правцу US 10- US11.

Терен је и на овом делу US9-US10-US11 под ораницама, а 
приступ траси омогућен је већим бројем атарских путева.

Од US11 траса је усмерена на основни правац тј. заједнички 
одабрано место прелаза границе са румунском страном и једним 
дужим правцем, око 11,8 km, прилази насељу Војводинци. Стуб 
US12 лоциран је на гребену изнад широке долине реке Караш у 
висини насеља Војводинци. На овом правцу далековод се укршта 
са каналом Дунав-Тиса-Дунав, железничком пругом Бела Црква 
- Вршац, државним путем реда I бр. Р 126 Бела Црква - Вршац, 
далеководoм 110 kV бр. 1002 Бела Црква - Вршац и један далековод 
35 kV. Терен је и на овом правцу под ораницама, а приступ траси 
омогућавају општински путеви који се одвајају од поменутог 
државног пута и већи број атарских путева.

Од стуба US12 траса се спушта и пресеца ширу долину реке 
Караш. На овом правцу далековод се укршта са општинским 
путем Војводинци - Добричево, високoнапонским водом и реком 
Караш. Терен долине реке Караш није брањен и исти је плављен 
практично целом дужином. Темељи носећих стубова на правцу 
US12-US3 биће специјални надвишени и рачунати за плављен 
терен.

Од US13 траса је усмерена ка заједнички утврђеној граничној 
тачки. Кратак правац US 14-US15 непосредно испред преласка 
границе постављен је да би се омогућио пролаз постојећем 
“мобилном” заливном систему, чија је путања паралелна са 
граничном линијом. Из тог разлога је и крајњи стуб на територији 
Србије US15 лоциран у граничној зони. На овом потезу US13-
US14-US15 далековод се укршта са општинским путем са тврдом 
подлогом који од насеља Добричево води до фарме ПИК “Јужни 
Банат” која је смештена уз саму границу, као и високи напон дуж 
овог пута. Терен је и на овом потезу под ораницама, а приступ 
траси поред поменутог пута омогућава и већи број атарских 
путева.

4. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА  
И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ

Планирани инфраструктурни објекат, 2х400kV далековод 
ТС Панчево 2–граница Румуније, као интерконективни 
прекогранични далековод, је стратешки важан објекат, како за 
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национални и локални ниво, тако и прекогранични регионални 
ниво. Он ће представљати још једну интерконективну везу у 
електроенергетском систему земаља Југоисточне Европе, и 
једну од многобројних  планираних интерконективних веза у 
електроенергетском систему земаља Југоисточне Европе у складу 
са споразумом и обавезама UCTE-a (Унија за координацију 
преноса ел. енергије) чији је члан и наша земља. Интерконективне 
везе у земљама Југоисточне Европе су основни покретач развоја 
прекограничне трговине електричном енергијом и обезбеђују 
сигурност и стабилност електроенергетског система.

Развој прекограничне трговине електричне енергије у региону 
захтева да се развој преносне инфраструктуре одвија кроз 
проширивање и јачање интерконекције енергетског система 
са циљем продаје и размене електричне енергије. Изградња 
планираног 2х400kV далековода између Србије и Румуније ће 
повећати капацитет електроенергетског система на заједничкој 
граници и отворити шире могућности за размену електричне 
енергије између две земље и региона у целини и унапредити 
трговину електричном енергијом у Југоисточној Европи.

III ПЛАНСКА РЕШЕЊА

1. УТИЦАЈ НА ПРИРОДУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

1.1. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Пољопривредно земљиште

Према структури коришћења земљишта по категоријама 
констатује се да је на подручју обухвата Просторног плана велика 
заступљеност пољопривредног земљишта. То указује на велики 
потенцијал овог подручја, али исти неће бити угрожен, с обзиром 
да пролазак инфраструктурног коридора далековода неће утицати 
на промену намене пољопривредног земљишта. 

Развој пољопривреде заснива се на испуњењу основног циља 
валоризацији пољопривредних ресурса и стварање планских 
претпоставки за обезбеђивање оптималних услова за правилно 
функционисање пољопривредних ресурса у оквиру атара, који су 
у гравитационом подручју инфраструктурног коридора.

Просторним планом је предвиђено максимално очување 
пољопривредног земљишта и ублажавање могућих конфликата 
деловање саме градње далековода и ограничењем на употребу 
пољопривредног земљишта у заштитном појасу далековода 
и зонама високонапонских водова у складу са Законом о 
енергетици.

Шуме и шумско земљиште

Под шумским земљиштем, у складу са Законом о шумама, 
подразумева се земљиште на коме се гаји шума, или земљиште 
на коме је због његових природних особина рационалније да 
се гаји шума, као и земљиште које је просторним, односно 
урбанистичким планом намењено за шумску производњу. 
Дрвореди, шумски расадници и паркови у насељеним местима, 
као и групе шумског дрвећа које чини целину на површини до пет 
ари, не сматрају се шумама.

У обухвату Просторног плана незнатним делом су заступљене 
површине под шумом и шумским земљиштем и као заштитно 
зеленило око водотока. Мање површине под шумама су у 
приватном власништву, а заштитни појасеви су заступљени у виду 
дрвореда поред путева и у оквиру пољопривредног земљишта.

Коридор далековода малим делом прелази преко шумског 
земљишта, те ће изискивати прокрчивање терена у сврху 
несметаног функционисања инфраструктурног објекта и 
обезбеђења услова при изградњи и прилаза током функционисања 
објекта у складу са Законом о енергетици. 

Потребно је минимизирати сечу и прокрчивање шума на 
непходне површине за функционисање инфраструктурног 
коридора.

Воде 

Вода и водотоци су добра од општег интереса под посебном 
заштитом и користе се на начин и по условима у складу са Законом 
о водама. Основно опредељење је очување квалитета вода.  

Коридор далековода ће делом прелазити преко водног 
земљишта, водотока и канала као и небрањеног дела поред 
водотокова, тј. плавног терена и ретензије. Прелазак далековода 
преко водног земљишта и плавних терена изискује одређену 
висину стубова и начин постављања стубова, за несметано 
функционисање како водотока, тако и далековода. Изградња 
далековода, као и стављање истог у функцију неће имати утицаја 
на нарушавање квалитета вода.

На водном земљишту није дозвољена изградња надземних 
објеката (шахтова, ограда, вентила, ознака и сл.), а подземни 
морају подносити оптерећење тешке грађевинске механизације 
како би се омогућио несметан прилаз и рад механизације за 
одржавање водних објеката.

Изградњом нових објеката не сме се угрозити, нити спречити 
природно одводњавање околног терена.

Минералне сировине

Прелазак далековода преко постојећег експлоатационог поља 
“Тилва” није у конфликту са функционисањем експлоатационог 
поља.

Планирани геолошки истражни радови на планираном 
простору за истраживање подземних вода биће усклађени са 
посебном наменом Просторног плана. 

У заштитном појасу далековода не могу се градити објекти, 
осим далековода и објеката везаних за функционисање 
енергетског објекта (далековода).  

1.2. ЗАШТИТА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

У обухвату Просторног плана налазе се следеће просторне 
целине од значаја за очување биолошке разноврсности:

1. Подручја од међународног значаја за очување биолошке 
разноврсности:

- Вршачке планине (Вршачке планине; Мали рит; Марги-
та, Пландиште, Јасеново) - подручје од међународног 
значаја за биљке (IPA - Important plant area) издвојено 
пројектом Plantlife.

-  Делиблатска пешчара RS015IBA - подручје од међународ-
ног значаја за птице (IBA - Important Bird Area) издвојено 
no строгим критеријумима IBA пројекта чији је носилац 
међународна организација Bird Life International.

2. Еколошки значајна подручја еколошке мреже Републике 
Србије:

- Делиблатска пешчара - део еколошки значајног под-
ручја бр. 20. утврђеног Уредбом о еколошкој мрежи 
05 број 110-9411/2010-3 од 24.12.2010. (‘’Сл. гласник 
PC” бр. 102/2010), које обухвата заштићена подручја 
СРП “Делиблатска пешчара”, СРП “Краљевац” и СП 
“Стража”; подручја планирана за заштиту око река 
Нера и Караш; Емералд подручје Делиблатска пеш-
чара; IPA подручје Делиблатска пешчара; IBA под-
ручја Делиблатска пешчара и Лабудово окно; РВА 
подручје Делиблатска пешчара и Рамсарско под-
ручје Лабудово окно.

3. Еколошки коридори:
- Караш и његов обалски појас - еколошки коридор од 

међународног значаја утврђен Уредбом о еколошкој 
мрежи.

- пловни делови основне каналске мреже ХС ДТД и 
његов обалски појас: - идентификовани регионални 
еколошки коридор.

Концепција заштите природних добара заснива се на испуњењу 
основних и оперативних циљева:

-  примена мера и услова заштите природе у планирању 
и уређењу простора, коришћењу природних ресурса и 
заштићених подручја; 

-  одрживо коришћење природних добара и природних ре-
сурса, до степена и на начин којима се не угрожава раз-
новрсност и функционисање природних система и про-
цеса;

-  висок ниво заштите при предузимању активности или 
вршењу делатности кроз допринос заштити и унапређи-
вању природе, биолошке, геолошке и предеоне разноврс-
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ности, очувању општекорисних функција природе и при-
родне равнотеже.

Концепција заштите просторних целина за очување биолошке 
разноврсности подручја, заснива се на очувању еколошки 
значајних подручја и очувању, санацији, реконструкцији 
и ревитализацији осетљивих и фрагилних, најчешће 
изфрагментисаних екосистема (слатинско-степска станишта 
и еколошки коридори), као и одрживом, усклађеном и трајном 
коришћењу биолошких ресурса.

На предметном простору у обухвату Просторног плана, 
потребно је управљати биолошким ресурсима важним за очување 
биолошке разноврсности у складу са Конвенцијом о биолошкој 
разноврсности (‘’Службени лист СРЈ’’ Међународни уговори, бр. 
11/2001). У том смислу је потребно спречити ширење инвазивних 
врста, а по потреби предузети и мере за њихово уништавање.

Заштиту еколошке мреже на територији АП Војводина, чији 
је део на простору обухвата Просторног плана, потребно је 
спроводити на основу Уредбе о еколошкој мрежи Републике 
Србије (‘’Службени гласник РС’’’бр.102/10), којом се обезбеђује 
спровођење мера заштите ради очувања предеоне и биолошке 
разноврсности, одрживог коришћења и обнављања природних 
ресурса и добара и унапређења заштићених подручја , типова 
станишта и станишта дивљих врста.

С обзиром да траса далековода на територији општине Вршац 
сече канал ДТД који је идентификован као еколошки коридор 
од регионалног значаја, а на територији општине Бела Црква 
реку Караш која је утврђени еколошки коридор од међународног 
значаја, опстанак угрожених дивљих врста чија су станишта и 
еколошки коридори је потребно обезбедити одређеним мерама 
заштите које су дефинисане Правилником о проглашењу и 
заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака 
и гљива (‘’Службени гласник РС’’, бр. 5/10 и 47/11).

Очување и унапређење станишта је предвиђено на основу 
Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о 
типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту 
приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово 
очување (‘’Службени гласник РС’’, бр. 35/10).

Одговарајућим техничким мерама при изградњи далековода 
спречити страдања птица услед струјног удара:

- Далеководне објекте и електроенергетску инфраструкту-
ру изоловати и обележити тако да се на минимум сведе 
могућност електрокуције (страдања услед удара струје) 
и колизије (механичког удара у жице) летећих организа-
ма: изолаторе поставити на носаче у положају на доле, а 
жице обележити;

- На делу трасе која се налази на удаљености мањој од 1 
km од граница СРП ‘’Делиблатска пешчара”, као и на 
деловима трасе који пролазе кроз IBA подручје ‘’Де-
либлатска пешчара”, израдити посебне ознаке на жица-
ма, у виду визуелно упадљивих лопти или трака.

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 
минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену 
природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном 
Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме 
мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

1.3. УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Квалитет животне средине предметног простора је у одређеној 
мери очуван, јер највећи део планиране трасе далековода пролази 
преко атара, односно пољопривредног земљишта. Приликом 
избора трасе водило се рачуна да и изолована, индивидуална 
домаћинства буду довољно удаљена због потенцијално 
негативних утицаја на њих. Земљиште, које је у функцији 
пољопривредне производње, делимично је угрожено због 
неконтролисане примене агрохемијских мера заштите. Тачних 
података о обиму овакве врсте угрожавања земљишта нема, јер 
не постоје истраживачке активности које би дале конкретније 
вредности.

Главни водоток Караш, који пресеца планирани далековод, 
понекад плави околни терен и захтева примену мера заштите од 
поплава.

У обухвату Просторног плана налазе се просторне целине од 
значаја за очување биолошке разноврсности предметног подручја 

(подручја од међународниог значаја за очување биолошке 
разноврсности, еколошки значајна подручја еколошке мреже 
Републике Србије и еколошки коридори), које захтевају примену 
одређених мера заштите ( техничке мере).

На коридору предметног далековода нема објеката, за које је 
прописана повећана осетљивост (у складу са Правилником о 
границама излагања нејонизујућим зрачењима). 

Утицај планираног далековода на квалитет животне средине је 
сведен на најмању меру самим избором најоптималнијег решења 
у контексту заузећа и намене површина, које су резервисане за 
ову намену.

Заштита животне средине
  
Основни циљ заштите животне средине је смањење вероватноће 

излагања становништва евентуалним акцидентима и утицаја 
приликом нормалног функционисања објекта. 

Утицаји далековода на животну средину и мере заштите у току 
изградње

Далековод захтева промену намене постојећег пољопривредног 
земљишта само на месту постављања стубова. Постављањем 
стубних места на међе или крајеве парцела ће се очувати у највећој 
мери функција предметног простора. С обзиром да је траса 
далековода планирана ван већине грађевинских подручја насеља, 
осим грађевинског подручја града Панчева, по намени-комплекс 
трафостанице у радној зони, и планираног грађевинског подручја 
насеља Банатски Карловац, по намени радна зона, не представља 
баријеру за евентуало ширење грађевинских подручја, а неће 
утицати ни на расељавање становништва.

Негативан утицај на земљиште  испољава се делом преко 
заузетих површина, односно преко снижења вредности земљишта 
и других непокретности у области коридора далековода и током 
ископа земље за темење стубова. Како ће се ови радови изводити 
на сваких 300-400 m и захватају мање површине земљишта, 
након израде темеља, вршиће се затрпавање јама и рекултивација 
деградираних површина током изградње односно довођење у 
првобитно стање.

При изградњи, одржавању и демонтажи далековода настају 
извесне количине отпада, међу којима су значајнији: искоришћени 
проводници, оштећени изолатори, метални делови стубова и 
мање количине отпада од коришћених материјала, који се мора 
адекватно одлагати у одређене контејнере и рециклирати (у 
зависности од врсте материјала.

Ако се приликом ископавања темеља наиђе на археолошко 
налазиште, потребно је пре свих даљих радова затражити посебне 
услове заштите од надлежног Завода за заштиту споменика 
културе.

Утицаји далековода и мере заштите околине током функционисања

Током експлоатације далековода нема појаве отпадних 
материја, које би нарушиле квалитет животне средине (осим 
малих количина током одржавања, које су напред наведене). 

Међутим, у близини надземних далековода јављају се 
електромагнетна поља индустријских фреквенција. Поред тога, 
по правилу, повећава се угроженост електричних и електронских 
уређаја у околини. У погледу могућих утицаја електромагнетног 
поља на човека могу се класификовати две категорије утицаја: 
краткорочни и дугорочни. У првој категорији утицаја ефекти су 
добро познати и генерално се описују густином струје унутар 
човечјег тела, која се може израчунавати применом одговарајућих 
метода. Ови ефекти су значајни за раднике, чије је радно место 
везано за повремену изложеност јаким електромагнетним 
пољима, а нису значајни за остало становништво. 

Статички електрицитет индукован у околини високонапонских 
објеката може да буде извор непријатности за човека, али и 
живот човека може да буде угрожен додиром или недозвољеним 
приближавањем високонапонским објектима. Дугорочни ефекти 
излагања електромагнетном пољу ниског интензитета нису 
довољно проучени.

Градијенти електричних и магнетних поља и индукованих 
струја су ограничени законском регулативом, као и препорукама 
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ЕU. Правилником о границама излагања нејонизујућим 
зрачењима утврђене су границе за зоне повећане осетљивости, 
али на предметном коридору нема објеката за које је прописана 
повећана осетљивост, што је постигнуто адекватним лоцирањем 
трасе.

Негативан утицај далековода се рефлектује и кроз појаву 
одређеног нивоа буке. Извор буке у околини далековода је познати 
феномен “короне” (локални електрични пробој ваздуха). Јачина 
настале буке зависна је од напонског нивоа и временских услова, 
а најјача бука се јавља када пада киша. Далеководи су иначе 
углавном тихи током сувих периода. За предметни далековод 
јачине 400 kV, према домаћим и светским искуствима, мерења су 
показала да ниво буке највише може износити око 40 dB, што не 
прелази дозвољене вредности.

Превентивне мере заштите животне средине од наведених 
утицаја далековода ће се постићи одржавањем прописаних 
сигурносних висина и удаљености у заштитној зони далековода, 
што ће смањити ризик негативних утицаја на здравље људи. 
Као основ за прађење утицаја на животну средину, потребно 
је успоставити мониторинг параметара, који карактеришу 
електромагнетно поље и буку, одмах по пуштању објекта у рад, 
на локацијама дуж трасе и у непосредној близини, у складу 
са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења, односно 
Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима 
(“Службени гласник РС” бр.104/09). 

Сам далековод, са проводницима, ужадима и стубовима, у 
одређеној мери мења односно нарушава пејзажне карактеристике 
простора кроз који пролази и врши у наведеном контексту трајан 
утицај на пејзаж. Међутим, избором трасе изван насељених места 
и довољним растојањима од државних путева и железничког 
саобраћаја, постигнута је у одређеној мери слабија уочљивост и 
визуелна сакривеност далековода.

Проводници далековода представљају опасност за птице на 
појединим локалитетима, или где постоје значајна станишта 
крупнијих птица, али су истраживања показала да су ови утицаји 
веома мали јер је техничким решењем далековода онемогућено 
да дође до страдања птица (техничке мере заштите птица 
од страдања услед струјног удара наведене су у предходном 
поглављу).

Утицаји далековода у акцидентним ситуацијама и мере заштите

На предметном далеководу постоји веома мала вероватноћа за 
појаву акцидената. Најтежи акцидент је рушење стуба и кидање 
ужади под напоном, што може проузроковати клизање земљишта, 
велико оптерећење ветра, леда и снега и евентуално удар возила 
или авиона.

Због сигурности од акцидената, пројектима се морају 
предвидети одговарајуће мере заштите, које се односе на 
механичку сигурност елемената далековода у наведеним 
ситуацијама, обележавање далековода, избор погодних локација 
за стубове у односу на геомеханичке особине тла и др.

2. ЗАШТИТА И КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНИХ  
КУЛТУРНИХ ДОБАРА

У обухвату Просторног плана, на основу решења Завода 
за заштиту споменика културе у Панчеву о заступљености и 
условима заштите непокретних културних добара не налази се 
ни једно категорисано непокретно културно добро. 

Увидом у литературу и документацију и досадашњим 
археолошким истраживањима, у обухвату и непосредном 
окружењу обухвата Просторног плана, констатовано је 18 
локалитета са археолошким садржајем на територијама 
катастарских општина: 

Панчево:
1. ‘’НАРИТАК’’- БРОНЗАНОДОБНО НАСЕЉЕ НА СЕ-

ВЕРНОЈ ОБАЛИ НАДЕЛА;
2. ЛОКАЛИТЕТ НА ПРОСТОРУ КОЈИ СЕВЕРОЗАПАД-

НЕ ОБАЛЕ БАРЕ, КОЈА СЕ СПАЈА СА НАДЕЛОМ 
ПРЕМА ПУТУ ПАНЧЕВО - ДОЛОВО;

3. ЛОКАЛИТЕТ НА ПОТЕСУ ТАМИШ III. НА СЕВЕРО-
ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ НАДЕЛА;

4. ЛОКАЛИТЕТ НА ПОТЕСУ ТАМИШ - I - ПРОСТОР 

ОМЕЂЕН НАДЕЛОМ И БАРОМ БАБИН КРАК;
5. ЛОКАЛИТЕТ НА ТРАСИ ДАЛЕКОВОДА 400 KV ТЕ 

ДРМНО - ТС ПАНЧЕВО 2;
Старчево - потес “Ливаде”:

6. ЛОКАЛИТЕТ НА ЊИВИ ПИК ‘’ТАМИШ’’ НА ВИ-
СОКОЈ ЈУЖНОЈ ОБАЛИ РУКАВЦА НАДЕЛА 
КОЈИ СЕЧЕ КАМЕНИ ПУТ ПАНЧЕВО-ДОЛОВО И 
ОКО 1,2KM. СЕВЕРНО ОД РАСКРШЋА ГДЕ СЕ ОД-
ВАЈА ПУТ ЗА КОВИН;

Банатско Ново Селo:
7. ЛОКАЛИТЕТ НА МЕСТУ ЗВАНОМ “ЛИВАДЕ”. ЈУЖ-

НО ОД НАСЕЉА СА ДЕСНЕ СТРАНЕ ПОЉСКОГ 
ПУТА ПРЕМА ДОЛОВУ;

8. ВЕЛИКА ДОЛИНА - ЛОКАЛИТЕТ СЕ НАЛАЗИ ЈУЖ-
НО ОД НАСЕЉА, ОКО 2 KM ОД ПОСЛЕДЊИХ КУЋА 
И ОКО 1,5 KM ЗАПАДНО ОД ПОЉСКОГ ПУТА ПРЕ-
МА ДОЛОВУ;

Банатски Карловац:
9. ЛОКАЛИТЕТ “ЦИГЛАНА”;
10. НА ЛОКАЛИТЕТУ “ВИНОГРАДИ;
11. ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА;

Уљма:
12. ЛОКАЛИТЕТ “ИТЕБЕЈАЦ”;
13. ЛОКАЛИТЕТ “ОЛАРЕВА ЦИГЛАНА”;
14. ПОЗЈАЛОВ - ЛОКАЛИТЕТ;
15. ЕКОНОМСКО ДВОРИШТЕ ПД “ОГЛЕД;

Влајковац:
16. ЛИВАДЕ - ЛОКАЛИТЕТ СЕ НАЛАЗИ ОКО 1KM, ЗА-

ПАДНО ОД СЕЛА;
17. ХУМКА СТРАЖА- ЗАПАДНО ОД СЕЛА;

Избиште:
18. ВРШАЧКИ ПУТ - ЛОКАЛИТЕТ СЕ НАЛАЗИ У 

БЛИЗИНИ ЛЕТЊЕГ ПУТА ОД ВРШЦА, ПРЕКО 
РИТИШЕВА КА ИЗБИШТУ;

У циљу интегративне заштите, археолошка налазишта се 
посматрају као необновљив ресурс и културни капитал који се 
може користити за обнову и развој. На подручју Просторног 
плана утврђују се следеће мере заштите непокретних културних 
добара:

· Обавезна археолошка истраживања, пре почетка земља-
них радова, a о трошку Инвеститора, потребно је извр-
шити на свим локалитетима обухваћеним досадашњим 
рекогносцирањима, преко којих прелази далековод;

· Обавезан археолошки надзор стручњака Завода за заш-
титу споменика културе у Панчеву приликом земља-
них радова, a о трошку Инвеститора, треба извршити на 
простору на коме далековод не прелази директно преко 
локалитета већ се он налази у близини па је надзор нео-
пходан;

· Потребно је извршити рекогносцирање, пре почетка 
било каквих радова на деловима трасе на којима нема 
података о заштићеним или евидентираним археолош-
ким налазиштима;

· Инвеститор је обавезан да пре подношења пријаве о по-
четку радова код надлежног органа обавести Завод за 
заштиту споменика културе у Панчеву о почетку земља-
них радова, ради регулисања обавеза Инвеститора веза-
них за послове из тачке 1,2 и 3;

• Ако се у току извођења земљаних радова наиђе на архе-
олошка налазишта, или археолошке предмете, Инвести-
тор је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и 
о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у 
Панчеву, као и да предузме мере да се налаз не уништи и 
не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је 
откривен.

3. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И 
КОРИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА 

ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 

Заштита од елементарних непогода

У циљу заштите живота и здравља људи, материјалних добара и 
животне средине од елементарних непогода морају се применити 
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све мере заштите, првенствено превентивне, ради спречавања 
настајања елементарних непогода на овом простору. 

Хоризонталне силе од сеизмичких удара не сматрају се 
меродавним оптерећењем за статички прорачун стубова 
далековода. Како далеководи нису категорисани по члану 4. 
Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ 
бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90),  за изградњу објеката на 
сеизмичким подручјима, то се за стубове далековода не врши 
прорачун на дејство сеизмичких сила.  

Одбрана од поплава ће се реализовати у оквиру интегралних 
система: (а) активном одбраном у оквиру акумулационих басена; 
(б) пасивном одбраном и (в) планском контролом изградње у 
угроженим зонама (уз диференциране степене заштите, у складу 
са значајем подручја које се штити).

Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи нормативне, 
организационо техничке, превентивне и друге природе. 
Поред општих услова предвиђених законима и прописима 
(Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката 
од атмосферског пражњења (‘’Службени лист СРЈ’’ број 
11/96),Правилник о тенхичким нормативима за заштиту од 
статичког електрицитета(‘’Службени лист СФРЈ’’ број 62/73), 
Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона 1kV до 400 kV 
(‘’Службени лист СФРЈ’’ број 65/88 и ‘’Службени лист СРЈ’’ број 
18/92), Правилник о техничким мерама за погон и одржавање 
електроенергетских постројења и водова (‘’Службени лист СРЈ’’ 
број 41/93), Правилник о техничким нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења и уређаја од пожара (‘’Службени 
лист СФРЈ’’ број 74/90),Правилник о техничким нормативима за 
уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 
1000V (‘’Службени лист СРЈ’’ број 61/95)), овим Просторним 
планом су дефинисане мере заштите од пожара, које се односе 
на:

· Обезбеђивање потребних сигурносних удаљености од 
запаљивих објеката у случају стварања лука и велике по-
тенцијалне разлике;

· Правилан избор опреме, према условима средине где је 
иста уграђена;

· У циљу заштите далековода од грома предвиђа се 
уземљена заштитна ужад дуж целе трасе далековода, а 
сви стубови су уземљени.

Заштита од елементарних непогода-противградне станице

· Постојећи објекти противградних станица, по услови-
ма надлежног Републичког Хидрометеоролошког заво-
да, налазе се ван обухвата Просторног плана и ван ути-
цајних зона далековода на исте.

Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље

При планирању коришћења и уређења простора од интереса 
за одбрану земље, према условима добијеним од Министарства 
одбранe, нема посебних услова прилагођавања одбрани земље. 

4. УТИЦАЈ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА 

4.1. ДЕМОГРАФСКО-СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТ РАЗВОЈА И 
МРЕЖА НАСЕЉА

Подручје Просторног плана припада Јужнобанатском округу 
(град Панчево, општине Алибунар, Ковин, Вршац и Бела Црква). 
У посматраном подручју, у укупно 15 насеља, према Попису 
становништва 2002. године, живи 151876 становника или око 
48% популације Јужнобанатског округа. С обзиром да траса 
далековода иде углавном ван насеља, преко пољопривредног 
земљишта, креће од трафостанице ТС Панчево 2, у рубном делу 
града Панчева, по намени радни комплекс, пролази незнатним 
делом кроз грађевинско подручје Банатског Карловца, планирани 
радни комплекс, становништво се не налази у утицајним зонама 
далековода. 

Мрежа насеља у функцији специфичности посебне намене овог 
Просторног плана, дефинише се у ужем и ширем смислу. У ужем 

смислу под мрежом насеља се подразумевају сва насеља чија 
се грађевинска подручја делом налазе унутар границе обухвата 
Просторног плана (Панчево, Банатски Карловац и Добричево). 

У ширем смислу мрежа насеља обухвата сва насеља на чијој се 
катастарској општини налазе подручја обухваћена израдом овог 
Просторног плана (Панчево, Старчево, Долово, Банатско Ново 
Село, Владимировац, Мраморак, Алибунар, Банатски Карловац, 
Николинци, Уљма, Влајковац, Ритишево, Потпорањ, Вршац, 
Војводинци и Добричево). 

Подручја обухваћена израдом овог Просторног плана се 
простиру кроз подручје једног града (Панчево) и подручја четири 
јединице локалне самоуправе (Алибунар, Ковин, Вршац и Бела 
Црква). 

4.2. ЕКОНОМСКИ АСПЕКТ

У непосредном окружењу трасе инфраструктурног коридора 
далековода 2Х400kV ТС Панчево 2-граница Румуније се налазе 
привредни центри Панчево, Вршац и Алибунар који располажу 
значајним компаративним предностима и локационо-развојним 
потенцијалом. Остало су претежно насеља руралног карактера. 
Значајно је истаћи неопходност јачања веза између руралних 
и урбаних подручја, што руралним подручјима са значајним 
потенцијалом и близином великих тржишта отвара шансе за 
повезивање, унапређење и стимулисање развоја.

Подручје у непосредном окружењу обухвата Просторног 
плана располаже значајним капацитетима у области хемијске и 
фармацеутске индустрије, прехрамбено-кондиторске индустрије, 
индустрије вина и пива, индустрије грађевинског материјала, 
затим металне и текстилне индустрија  производње пластике и 
стакла и др. Изразита је поларизација између привредних центара 
Панчева и Вршца и остатка подручја. У осталим насељима 
основна делатност је пољопривреда. 

У наредном периоду привредни развој ће се заснивати на 
оптималном коришћењу компаративних предности подручја у 
непосредном окружењу Просторног плана и на одговарајућој 
дисперзији привредне структуре у простору, уз неопходну 
изградњу пратеће инфраструктуре. Неопходно је веће ангажовано 
коришћење обновљивих извора енергије, а у циљу одрживог 
економског развоја.

Растуће потребе за електричном енергијом привреде, али и 
становништва, мора да прати и развој преносне мреже. Изградњом 
далековода обезбедиће се не само сигурније и економичније 
снабдевање привреде и становништва, већ и успостављање 
нових квалитетнијих услова рада и пословања у привреди који ће 
подстицајно деловати на развој не само у непосредном окружењу 
Просторног плана, већ и у ширем региону. 

У непосредном окружењу Просторног плана постоје 
природни услови за изградњу ветроелектране, а као неопходан 
предуслов њихове изградње је прикључење на преносну мрежу 
одговарајућег капацитета, што би било обезбеђено изградњом 
овог инфраструктурног објекта, у том смислу постоји могућност 
стимулације обновљивих извора енергије (ветроелектране) и 
смањења зависности од увоза енергије. 

4.3. ТЕХНИЧКИ АСПЕКТ

2х400kV далековод као електроенергетски преносни вод неће 
бити у техничкој повезаности са електроенергетском мрежом 
која је у функцији насеља у грађевинском подручју насеља, а 
самим тим неће имати ни утицаја на исту. 

5. ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА 

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У обухвату Просторног плана налазе се капацитети три вида 
саобраћаја: путно-друмског, железничког и водног са којима се 
укршта траса планираног далековода. 

Основни саобраћајни капацитети предметног простора у 
домену путног-друмског саобраћаја су:

Државни путеви I реда: 
· бр. 24. Суботица - Е-75 – (неизграђена деоница) – Сента 

– Чока – Кикинда – 
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Зрењанин - Ковачица – Панчево – Ковин – мост на Дунаву 
– (Смедерево):

- деоница 6pоj 2141, од чвора број 2007 Панчево 1 (Ковин) 
код km 218+767 до чвора број 2117 Ковин 1 (Бела Црква) 
код km 247+439, у складу са референтним системом Ре-
публичке дирекције за путеве.

· бр. 1.9. (Е-70), Београд – Панчево – Вршац – Ватин – гра-
ница Румуније (Moravita):

-деоница 6poj 2020. 0д чвора број 2203 Делиблато код km 
64+538 до чвора број 2011 Уљма код km 75+714 и де-
оница 6рој 2021 Уљма од чвора број 2011 Уљма код km 
75+714 до чвора број 2012 Вршац 1 код km 89+422, а у 
складу са референтним системом Републичке дирекци-
је за путеве (на деоници 6poj 2021 државни пут првог 
реда 6рој) 1.9 је у преклопу са државним путем првог 
реда број 7.1).

· бр. 7.1. Зрењанин – Сечањ – Пландиште – Вршац;
Државни путеви II реда: 

· бр. 126.Вршац – Стража:
- деоница број 2286, од чвора број 2013 Вршац 2 (за Стражу) 

код km 0+000 до чвора број 2057 Стража код km 17+519, 
у складу са референтним системом Републичке дирек-
ције за путеве.

· бр.123. Банатско Аранђелово – Мокрин – Кикинда – 
Војвода Степа – Бегејци -  

Неузина – Селеуш – Алибунар – (деоница Банатски Кар-
ловац – Делиблато 

није утврђена/изграђена) – Ковин:
- деоница број 2275, од чвора 6poj 2203 Делиблато код km 

152+668 до чвора број 2204 Девојачки бунар код km 161+451,у 
складу са референтним системом Републичке дирекције за 
путеве.

У обухваћеном простору егзистирају системи општинских 
путева у свим обухваћеним општинама (Панчево, Алибунар, 
Ковин, Вршац и Бела Црква) различитог степена изграђености, 
који омогућују доступност овом простору из свих праваца, као 
и некатегорисани путеви (приступни и атарски путеви), који 
омогућују правилно функционисање атарског саобраћаја. 

Осим постојеће путне мреже категорисаних и некатегорисаних 
путева у обухвату, односно у зони утицаја Просторног плана се 
налазе и планирани коридори државних путева и то:

· државни пут на основном путном правцу бр. 1.9 Ауто-
пут Е-70, деоница Панчево – Ватин - граница Румуније 
(Moravita);

· државни пут на основном путном правцу бр. 24 – ‘’ Ба-
натска магистрала’’, Суботица – Сента – Чока – Кикинда 
– Зрењанин - Ковачица – Панчево – Ковин – мост на Ду-
наву – (Смедерево);

· државни пут II реда на правцу Владимировац – Ковин;
Укрштања далековода са мрежом саобраћајне инфраструктуре 

(категорисани путеви) су утврђена кроз следећу табелу:

Табела 6. Укрштања планираног 2х400kV далековода са 
саобраћајном инфраструктуром

Редни
Број ранг укрсног правца изграђеност

стационажа
референтног 

система
1 државни пут I реда бр.24 постојећа km 224+778
2 општински пут постојећа -

3
државни пут I реда бр.1.9 

ауто-пут Е-70/’’Бан.
магистрала’’ 

планирана -

4 општински пут постојећа -
5 општински пут постојећа -

6 државни пут II реда бр.123
Владимировац-Ковин планирана -

7 општински пут постојећа -
8 државни пут I реда бр.1.9 постојећа km 73+180

9 државни пут I реда 
бр.1.9/7.1 (преклоп) постојећа km 78+440 

km 99+969
10 општински пут постојећа -

11 државни пут II реда бр.126 постојећа km 11+352
12 општински пут постојећа -
13 општински пут постојећа -
14 локална пруга бр.87(бр.36) постојећа -

15 Магистрална пруга бр.6 
(Е-66) постојећа -

16 Магистрална пруга бр.6 
(Е-66) постојећа -

17 локална пруга бр.88(бр.17) постојећа -

18 пловни пут – канал ОКМ 
Бан.Паланка – Нови Бечеј постојећа -

Просторним планом су утврђена места и чворне тачке 
укрштања и вођења далековода кроз обухваћени простор, а 
такође су дефинисане мере и услови за укрштање, паралелно 
вођење овог инфраструктурног система и његов однос са другим 
инфраструктурним системима.

Утицај далековода на капацитете путног-друмског, 
железничког, водног и ваздушног саобраћаја већином се односи 
на тачке сукоба – укрштања, и на вођење инфраструктурног 
система далековода уз, или поред саобраћајнице.

Траса предметног далековода у односу на саобраћајну 
инфраструктуру је усклађена у обухваћеном простору, уз примену 
одговарајућих мера и услова које произилазе из специфичности 
самог далековода.

Применом услова изградње у зонама укрштања са путним 
капацитетима се омогућује неометано функционисање саобраћаја 
на предметним путевима, док ће се у току изградње самих 
стубова и монтаже водова далековода примењивати посебни 
режими одвијања саобраћаја. Након изградње далековода, 
односно у току експлоатације далековод неће имати негативан 
утицај на саобраћај у коридору путева, изузимајући евентуалне 
акцидентне ситуације.

Железнички саобраћај на простору обухвата Просторног плана 
је заступљен преко:

· магистралне пруге бр. 6 (Е-66), Београд Центар-Панче-
во главна станица -Вршац- државна граница- (Stamora 
Moravita), са значајним обимом путничког превоза и роб-
ног транспорта, али и са повременим извршењем транс-
портног рада превоза роба. Ова пруга је у систему ев-
ропских железница и омогућује интегрално повезивање 
овог вида саобраћаја са осталим видовима саобраћаја;

· локалне пруге бр. 88( пруга бр.17), Зрењанин фабрика – 
Вршац - Бела Црква, са значајно мањим обимом путнич-
ког превоза и робног транспорта;

· локалне пруге бр. 87 ( пруга бр.36), Владимировац - 
Ковин, са малим обимом путничког превоза и робним 
транспортом по уговору;

Водни саобраћај у оквиру обухвата Просторног плана је 
заступљен преко пловног пута канала ОКМ ХС ДТД, Банатска 
Паланка – Нови Бечеј, са којим се планирани далековод такође 
укршта.

Железнички и водни саобраћај такође су у оквиру колизионих 
тачака са планираним далеководом концепцијски предвиђени са 
одговарајућим режимима функционисања за време изградње и 
касније експлоатације.

Коридор планираног далековода се делом налази у зони општег 
аеродрома Вршац, али без значајног утицаја на функционисање и 
безбедност одвијања ваздушног саобраћаја.

5.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
  
Подручје плана припада сливном подручју ХС ДТД, односно 

реке Дунав и пресеца више водних објеката у Јужном Банату. 
Траса далековода се укршта са каналом Банатска Паланка-Нови 
Бечеј на км 27+630. С обзиром да је канал Банатска Паланка-Нови 
Бечеј плован за пловила до 1000 t носивости, пловни габарити 
канала се не смеју нарушавати. У том смислу постоје следећи 
лимити: 

- пловна ширина канала износи 25,0 m.
-  пловна висина изнад максималног водостаја износи 

минимално 15,0m.
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Траса далековода се укршта са три канала за одводњавање 
у oпштини Вршац: канал К-9 који се налази у систему за 
одводњавање Избиште-Загајица, Поток 1 и Канал 1.3 сa следећим 
карактеристикама:

- Далековод премошћава Поток 1 на km Потока 3+250, 
а на том хидрометријском профилу су следеће хидра-
уличко-геометријске карактеристике: ширина дна кана-
ла 6=3,0m; нагиб косине 1:1,5; кота дна канала је 82,89 
мнЈм; кота терена је 94,70 мнЈм, а кота 10% воде је 93,89 
мнЈм.

- Далековод премошћава Канал 1.1. на km 0+800, а на том 
хидрометријском профилу су следеће хидрауличко-гео-
метријске карактеристике: ширина дна канала б=0,80m; 
нагиб косине 1:1,33; кота дна канала је 92,62 мнЈм; кота 
терена је 94,20 мнЈм, а кота 10% воде је 92,90 мнЈм.

- Далековод премошћава Канал 9 на km 1+600, а на том 
хидрометријском профилу су следеће хидрауличко-гео-
метријске карактеристике: ширина дна канала б=1,50m; 
нагиб косине 1:1,50 ; кота дна канала је 81,55 мнЈм; кота 
терена је 83,25 мнЈм. За укрштање са потоком ‘’Гузајна” 
нису познати подаци, као и са више локалних бујичних 
депресија.

Траса далековода се укршта са 6 канала за одводњавање 
и регулисаним водотоком ‘’Надел” у општини Панчево који 
припадају мелиоративној мрежи. За ове канале дате су само 
приближне стационаже укрштања. Ширине водног појаса-
земљишта код свих ових канала не прелази 25 m, док у случају 
регулисаног водотока „Надел” то износи око 150 m. Укрштања 
и приближне стационаже су следеће:канал “Водице” km 2+200, 
канал ‘’Панчевачки 34” km 0+400, водоток „Надел” km 17+000, 
канал “М” km 0+650, канал ‘’Доловачки 2а’’ km 0+800, канал 
“Тамиш” km 5+000 и канал ‘’Новосељански 2” km 5+920.

Траса далековода се укршта са следећим изграђеним и 
предвиђеним за изградњу објектима у Општини Бела Црква:

1) Растеретни канал Војводинци-Стража према Генералном 
пројекту уређења реке Караш за велике воде.

2) Насипом на путу Добричево - Војводинци.
3) Реком Караш код Добричева.
4) Насипом код Добричева.
5) Потоцима: Долина и Рушњачки.
6) Између укрштања 2) и 4) предвиђа се формирање ретен-

зије за велике воде, повремено плављење.
7) Каналом за одводњавање ДОС-2.
8) Mрежом заливног система „Добричево” 420ha и „Сига” 

130ha са водозахватом и црпном станицом у близини 
укрштања на позицији 3).

Хидролошки подаци: Водостај у каналу Банатска Паланка-
Нови Бечеј на месту преласка далековода дефинисан је следећим 
вредностима:

- максимални водостај 76.30 мнЈМ
- минимални водостај 73.50 мнЈМ
- радни водостај ...................од 73.55 до 73.70 мнЈМ
Водостај у водотоку ‘’Надел’’ не прелази коту 74,00 мнЈМ.
Водостаји на свим осталим каналима у екстремним случајевима 

могу достићи коту терена на локацији укрштања са далеководом.
Водостај у Ретензији код Добричева планира се да не пређе 

коту 86,00мнЈМ.
0стали подаци: У близини укрштања далековода са каналом 

Банатска Паланка-Нови Бечеј координате километара по осовини 
канала су:

- km27+000 у=7 520287.03 х=4 98617414
- km 28+000 у=7 519746.05 х=4 987015.20
Попречни профил канала Банатска Паланка-Нови Бечеј је 

сложеног облика.Са обе стране канала налазе се широке депоније, 
а максимални ниво воде у каналу је испод нивоа околног терена.

Табела 7. Укрштања планираног 2х400kV далековода са 
водопривредном инфраструктуром

Ред.
бр. Систем који се укршта изграђеност

стационажа
референтног

система

1. Канал ХС ДТД Банатска Паланка 
–Нови Бечеј постојећа km 27+630

2. Поток 1 постојећа km 3+250

3. Канал 1.1 постојећа km 0+800

4. Канал 9 постојећа km 1+600

5. Канал Водице постојећа km  2+200

6. Канал Панчевачки 34 постојећа km  0+400

7. Водоток Надел постојећа km 17+800

8. Канал Н постојећа km  0+650

9. Канал Доловачки 2а постојећа km  0+800

10. Канал Тамиш постојећа km  5+000

11. Канал Новосељански 2 постојећа km  5+920

12. Растеретни канал Војводинци-
Стража постојећа -

13. Насип на путу Добричево-
Војводинци постојећа -

14. Водоток Караш код Добричева постојећа -

15. Насип код Добричева постојећа -

16. Поток Долина постојећа -

17. Канал за одводњавање ДОС-2 постојећа -

18.

Мрежа заливног система 
‘’Добричево’’ P=420ha и ‘’Сига’’ 

P=130ha са водозахватом и 
црпном станицом

постојећа

Приликом укрштања трасе планираног далековода са 
објектима водопривреде, потребно је придржавати се услова и 
ограничења надлежних водопривредних предузећа.

Приликом израде планске и техничке документације, потребно 
је уважити следеће водне услове:

· Код планирања будућег укрштања далековода и канала 
Банатска Паланка-Нови Бечеј мора се водити рачуна да 
се не смање пловни габарити и да се не угрозе основне 
функције канала. 

· Водопривредни објекти се не смеју оштећивати и у скла-
ду са тим условом пројектом предвидети одговарајућу 
технологију извођења радова. Сва евентуална оштећења 
водоприврених објеката настала услед експлоатације 
планираног објекта Инвеститор је дужан да отклони и 
доведе у предходно стање, о свом трошку, уз надзор на-
длежне службе ЈВП “Воде Војводине” из Новог Сада, 
која мора бити обавештена 8(осам) дана пре почетка ра-
дова.

Стубови далековода морају бити усклађени са постојећим 
системима за наводњавање и мора бити омогућено несметано 
функционисање, како система за наводњавање, тако и енергетског 
система, такође стубове постављати ближе границама парцела, 
тако да у што мањој мери ограничавају постављање и коришћење 
нових система за наводњавање пољопривредних површина.

На планираној траси далековода, а према условима 
прикупљеним од надлежних комуналних предузећа која 
управљају водоводом и канализацијом у обухвату Просторног 
плана, нема изграђених инсталација водовода и канализације.

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Траса далековода 2х400kV ТС “Панчево 2”-граница Румуније 
ће се укрштати са следећим далеководима средњенапонске 
електроенергетске мреже:

1. 20kV далеководом (ТС”Панчево 3”,110/20 kV - извод 
“ПИК Тамиш”), изграђеним на бетонским стубовима са 
алуминијумским проводницима пресека 95mm2, део да-
лековода који води до насеља Стари Тамиш.

2. 20kV далеководом (ТС “Панчево 4”, 110/20 kV- извод 
“Прасилиште”), изграђеним на бетонским стубовима са 
алуминијумским проводницима пресека 95mm2, део да-
лековода који води до насеља Стари Тамиш.

3. 10kV далеководом (ТС “Алибунар “,35/10 kV - извод 
“Владимировац”), изграђеним на дрвеним стубовима са 
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алуминијумским проводницима пресека 25mm2, део да-
лековода који води за насеље Девојачки Бунар.

4. 35kV далеководом (ТС “Алибунар”,110/35 kV - извод 
“Уљма”), изграђеним на бетонским стубовима са бакар-
ним проводницима пресека 50mm2;

5. 10kV далеководом (ТС “Алибунар”, 35/10 kV - извод “Ба-
натски Карловац 1”), изграђеним на дрвеним стубовима 
са алуминијумским проводницима пресека 25mm2, део 
далековода којим се напаја ТС “Тилва” и ТС “Вакараца”;

6. 35kV далеководом (ТС “Алибунар”, 110/35 kV”- извод 
“Уљма”), изграђеним на бетонским стубовима са бакар-
ним проводницима пресека 50mm2, на уласку у Уљму.

7. 35kV далеководом (ТС “Вршац 1”, 110/35 kV - извод 
“Уљма”), изграђеним на бетонским стубовима бакарним 
проводницима пресека 50mm2, на уласку у Уљму;

8. 20kV далеководом (ТС “Вршац 2”, 110/20 kV- извод 
“Павлиш”), изграђеним на бетонским стубовима са алу-
минијумским проводницима пресека 50mm2, који се са 
трасом 400 kV далековода укршта два пута;

9. 20kV далеководом (TC “Вршац 2”, 110/20 kV- извод 
“Стража”), изграђеним на бетонским стубовима са алу-
минијумским проводницима пресека 50mm2 , који на-
паја насеље Добричево.

Сви наведени далеководи су у фунцији и од виталног значаја за 
напајање конзума у насељима.

Плановима Електродистрибуције “Панчево” је предвиђена 
реконструкција постојећих 10 kV далековода и њихово 
прилагођење за рад на 20kV напонском нивоу.

У обухвату Просторног плана, у зони високонапнских водова 
постоје далеководи: 400kV Панчево2-Дрмно, бр.453, 400kV 
Панчево2-Дрмно, бр.453,  220 kV Панчево2-ХИП 2, бр.253/2, 
110kV Панчево2-ХИП 2, бр.185, 110kV Панчево2-ХИП 2, бр.151/1, 
110kV Панчево2- Панчево4.

Планирани 2х400 kV далековод ће се укрштати са планираним 
400 kV далеководом од Дрмна до будуће трафостанице 400/110 
kV Вршац.На планирани 2х400 kV далековод, преко 400 kV 
прикључних далековода, у складу са условима ЈП Електромрежа 
Србије, ће се прикључивати и будуће трафостанице за потребе 
ветроелектрана. 

Планирани 2х400 kV далековод ће се укрштати и паралелно 
водити са постојећим далеководима 110kV бр.151/2 Панчево2 –
Алибунар, бр.151/3 Алибунар-Вршац 1 и бр.1002 Вршац 2-Бела 
Црква.

При паралелном вођењу планираног 2x400 kV далековода, 
користиће се постојећи коридори 110 kV висонапонских водова 
бр.151/2 Панчево2 –Алибунар и бр.151/3 Алибунар-Вршац 1.

Траса планираног далековода је усклађена са постојећим 
надземним водовима, осим постојећег далековода 400kV 
Панчево2-Дрмно, бр.453 у зони високонапонских водова који 
мора да се измести у нову трасу, како је приказано у графичком 
прилогу, Реферална карта 2,”Инфраструктурни системи, заштита 
животне средине и природних и културних добара”.  

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Гасоводна инфраструктура

Траса планираног далековода 2х400kV укршта се са следећим 
гасоводима:

· Гасовод МГ-01 и ДГ-01-03 (деоница на којој су гасоводи 
положени паралелно);

· Гасоводом РГ-01-10 ø323,8mm (ГРЧ Панчево –ГМРС 
Жељ. Смедерево);

· гасоводом ДГ-01-03 ø219,1 mm (деоница Тилва-ГРЧ 
Панчево);

· гасоводом РГ-01-11 ø114,3 (деоница ДГ-01-03-ГМРС Ба-
натски Карловац);

У обухвату Просторног плана је планирана траса гасовода за 
међународни транспорт Јужни ток на простору општине Панчево, 
која је ће се укрштати са планираним 2х400kV далеководом. Траса 
планираног гасовода је орјентационо приказана на графичком 
прилогу Реферална бр.2. “Инфраструктурни системи, заштита 
животне средине и природних и културних добара”.  

Након израде комплетне техничке документације потребно 
је да ЈП “Србијагас”-у уз захтев за сагласност на техничку 

документацију доставити извод из Главног пројекта са детаљима 
паралелног вођења и укрштања гасовода и 2х400kV далековода, 
као и елаборат утицаја електроенергетских постројења.

Нафтоводна инфраструктура

Траса планираног далековода 2х400kV, укршта се са 
нафтоводом Нови Сад – Панчево (интерна ознака ДН-2, односно 
деоница 2), са телеметријским каблом за систем даљинског 
управљања и системом катодне заштите, као и са постојећим 
магистралним продуктоводом етилен – пропилен (Панчево-
Румунија) у власништву Петрохемије.

Траса планираног далековода укрштаће се са трaсом 
планираног система продуктовода кроз Србију са деоницом 
продуктовода Панчево – Нови Сад, за који је делимично урађена 
техничка документација и планираним ПАН ЕВРОПСКИМ 
НАФТОВОДОМ (ПЕОП) који је у фази обезбеђивања предуслова 
за реализацију и саму реализацију предивенстиционе студије 
Паневропског нафтовода од стране ЈП Транснафта, чиме се 
омогућује допрема руске и друге нафте из каспијског региона 
од луке Констанца у Румунији преко Србије, Хрватске до Трста 
у Италији. Коридор би кроз Србију требао да иде од Вршца ка 
Панчеву, а затим да прати трасу постојећег нафтовода до границе 
са Хрватском.

Приликом укрштања трасе планираног далековода са 
нафтоводном и гасоводном инфраструктуром, потребно је 
придржавати се услова и ограничења која су прописала надлежна 
предузећа.

Закон и прописи су дефинисали „радни појас нафтовода 
и продуктовода” (прописани минимални простор дуж трасе 
нафтовода или продуктовода потребан за њихову несметану 
изградњу или одржавање) и „заштитни појас нафтовода и 
продуктовода” (јесте прописани простор ширине од по 200 m са 
сваке стране цевовода, рачунајући од осе цевовода у коме други 
објекти утичу на њихову сигурност).

У складу са својом надлежношћу, прописаном посебним 
законом, предузеће које обавља делатност транспорта 
нафтоводом или продуктоводом, у заштитном појасу нафтовода 
или продуктовода издаје посебне услове за извођење било каквих 
радова или других активности. He смеју се изводити радови и 
друге активности пре него што се о томе добију услови и писмено 
одобрење предузећа које обавља делатност транспорта тим 
нафтоводом или продуктоводом.

У појасу ширине од 5,0m на једу и другу страну, рачунајући од 
осе цевовода, забрањено је садити биљке чији корени достижу 
дубину већу од 1,0m, односно за које је потребно да се земљиште 
обрађује дубље од 5,0 m.

У појасу ширине од 30,0m лево и десно од осе продуктовода, 
забрањено је градити зграде за становање и боравак људи.

У појасу ширине 5,0m лево и десно од осе нафтовода, забрањено 
је градити зграде намењене  за становање и боравак људи.

Забрањена је изградња објеката који нису у функцији 
обављања енергетских делатности, као и извођење других радова 
испод, изнад или поред енергетских објеката (продуктовода, 
нафтовода, гасовода), супротно закону, као и техничким и другим 
прописима. Такође, у фази израде техничке документације 
за изградњу објеката по истој у заштитном и радном појасу 
продуктовода, потребно је обратити се ЈП Транснафта Панчево за 
услове и техничке сагласности. Осим тога морају се испоштовати 
одредбе законских прописа, стандарда и техничких норматива, 
који дефинишу област транспорта сирове нафте нафтоводима и 
транспорт деривата нафте продуктоводима.

5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) 
ИНФРАСТРУКТУРА

У обухвати Просторног плана планирани 2х400kV далековод 
ће се укрштати са следећим подземним електронским 
комуникационим кабловима:

- оптички електронски комуникациони кабл на рела-
цији Панчево – Вршац (ознака кабла: TOSM 09(19) Р 
6xIIx0,5x3,5 СМА);

- оптички електронски комуникациони кабл на рела-
цији Вршац - Бела Црква (ознака кабла: TOSM 09(19) Р 
4xIIx0,4x3,5 CMAN);
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Ови каблови су у надлежности одржавања Извршне јединице 
Београд, Службе за транспортну мрежу.

У зони предвиђене изградње, на одређеним локацијама 
изграђени су подземни међумесни оптички ЕК каблови. Потребно 
је обратити посебну пажњу на места стопа стубова далековода 
у близини електронских комуникационих објеката, односно 
стубови са темељним стопама се морају поставити на безбедно 
растојање од постојећих електронских комуникационих објеката. 

Главним пројектом далековода је потребно посебно обрадити 
позицију стубова далековода у близини постојећих електронских 
комуникационих објеката. Приликом израде главног пројекта 
сарађивати са предузећем за телекомуникације “Телеком Србија” 
а.д. Дирекција за технику, Функција техничке припреме, Сектор 
за инжењеринг приступне мреже, Служба за инжењеринг 
кабловске приступнр мреже, ради усаглашавања са документима 
“Телеком Србија” а.д.

Пројекат урадити у складу са упуствима, прописима и 
препорукама ЗЈПТТ који важе за ову врсту делатности.

Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно 
је извршити трасирање и обележавање трасе постојећих 
електронских комуникационих објеката помоћу инструмента 
трагача каблова, како би се дефинисали тачан положај и дубина 
ЕК објеката (ЕК канализације и ЕК каблова), да би се затим 
одредио начин заштите истих уколико су угрожени.

Тачан положај подземних ЕК објеката (са дубином укопавања) 
одредиће се трасирањем - обележавањем мерним инструментом 
на захтев Инвеститора.

Приликом извођења радова, посебно на местима непосредног 
приближавања и укрштања постојећих ЕК објеката и 
новопројектованих објеката далековода 2х400 kV ТС Панчево 2 
- граница са Румунијом, обавезно је присуство овлашћеног лица 
Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.., Извршне 
јединице Панчево, односно Извршне јединице Београд.

Оријентационо уцртани постојећи ЕК објекти обезбеђују и 
носе врло значајан међународни, међумесни и месни електронски 
комуникациони саобраћај. Било каквим грађевинским 
радовима не сме се довести у питање нормално функционисање 
електронског комуникационог саобраћаја, односно адекватан 
приступ постојећим ЕК кабловима ради редовног одржавања или 
евентуалних интервенција на истим.

Како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке 
стабилности, електричне исправности и карактеристика 
постојећих подземних ЕК каблова, и како би се обезбедило 
нормално функционисање ЕК саобраћаја, Инвеститор-извођач 
радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће 
мере предострожности, дужан је да све грађевинске радове 
у непосредној близини постојећих подземних ЕК каблова, на 
местима приближавања и укрштања планираног далековода 
са постојећим ЕК инсталацијама изводи искључиво ручним 
путем, у складу са важећим техничким прописима, без употребе 
механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите 
(обезбеђење од слегања, пробни шлицеви и сл.).

Заштиту-обезбеђење постојећих ЕК објеката извршити пре 
почетка извођења било каквих грађевинских радова. Израда 
техничке документације, трасирање и обележавање ЕК објеката 
мерним инструментом, као и радови на заштити-обезбеђењу 
постојећих ЕК објеката (ЕК канализације и ЕК каблова) се изводе 
о трошку инвеститора који гради објекат.

Инвеститор је обавезан да приликом извођења радова на 
изградњи планираног електроенергетског објекта, и то на 
местима паралелног вођења, непосредног приближавања и 
укрштања истих са постојећим ЕК објектима, у свему поштује 
важеће прописе.

У случају евентуалног оштеђења ЕК каблова или прекида ЕК 
саобраћаја на везама услед непажљивог и нестручног извођења 
радова, Инвеститор је обавезан да овом Предузећу надокнади 
целокупну штету по свим основама. 

Преко дела простора прелазе и радио-релејни коридори 
система електронских комуникација и исти не смеју бити 
угрожени изградњом стубова далековода. 

5.6. УКРШТАЊА ПЛАНИРАНОГ 2Х400 KV ДАЛЕКОВОДА СА 
ИНФРАСТРУКУРОМ 

Однос планираног 2х400kV далековода, тј. укрштање са 
осталом постојећом и планираном инфраструктуром је приказан 
у следећој табели:

Табела 8. Укрштања планираног 2х400kV далековода са осталом 
постојећом и планираном инфраструктуром

Ред.
бр. Инфрастр. систем изграђеност

стационажа
далековода 

(km)

1 приступни пут постојећа 0+083

2 високонапоски вод постојећа 0+158

3 високонапоски вод постојећа 0+513

4 гасовод постојећа 0+598

5 гасовод постојећа 0+601

6 нафтовод (оптички кабл) постојећа 0+647

7 нафтовод (оптички кабл) планирана 0+782

8 канал постојећа 0+931

9 продуктовод (оптички кабл) планирана 1+419

10 нафтовод (оптички кабл) планирана 1+496

11 гасовод планирана 1+549

12 продуктовод постојећа 1+584

13 високонапоски вод постојећа 1+717

14 атарски пут постојећа 2+739

15 водоток Надел постојећа 2+918

16 државни пут I реда постојећа 3+018

17 средњенапонски вод постојећа 3+184

18 државни пут I реда бр.1.9 
ауто-пут Е-70 планирана 3+450

19 средњенапонски вод постојећа 4+027

20 општински пут постојећа 4+020

21 средњенапонски вод постојећа 4+168

22 средњенапонски вод постојећа 4+143

23 Водоток Мали Надел постојећа 4+547

24 канал постојећа 4+662

25 средњенапонски вод постојећа 4+896

26 атарски пут постојећа 5+515

27 атарски пут постојећа 5+655

28 атарски пут постојећа 6+447

29 атарски пут постојећа 6+610

30 атарски пут постојећа 7+166

31 атарски пут постојећа 7+243

32 атарски пут постојећа 8+034

33 атарски пут постојећа 9+373

34 атарски пут постојећа 9+996

35 гасовод постојећа 10+ 210

36 атарски пут постојећа 10+980

37 атарски пут постојећа 12+226

38 атарски пут постојећа 12+580

39 атарски пут постојећа 14+459

40 општински пут постојећа 14+698

41 атарски пут постојећа 15+766

42 канал постојећа 16+155

43 атарски пут постојећа 17+400

44 атарски пут постојећа 17+523

45 атарски пут постојећа 17+994

46 атарски пут постојећа 18+399

47 атарски пут постојећа 18+614
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48 атарски пут постојећа 18+974

49 атарски пут постојећа 19+212

50 атарски пут постојећа 19+618

51 атарски пут постојећа 20+023

52 атарски пут постојећа 20+424

53 атарски пут постојећа 20+807

54 атарски пут постојећа 21+218

55 атарски пут постојећа 21+620

56 атарски пут постојећа 22+014

57 атарски пут постојећа 22+425

58 атарски пут постојећа 22+824

59 атарски пут постојећа 22+923

60 атарски пут постојећа 23+223

61 средњенапонски вод постојећа 23+233

62 средњенапонски вод постојећа 23+310

63 атарски пут постојећа 23+885

64 атарски пут постојећа 24+182

65 атарски пут постојећа 24+315

66 средњенапонски вод постојећа 24+571

67 атарски пут постојећа 24+701

68 атарски пут постојећа 24+908

69 магистрална железничка 
пруга пруга бр.6 (Е-66) постојећа 24+923

70 атарски пут постојећа 24+925

71 атарски пут постојећа 25+163

72 атарски пут постојећа 25+267

73 елек.комуникациони кабел постојећа 25+520

74 РР коридор постојећа 25+594

75 државни пут I реда ауто-пут 
Е-70 планирана 25+628

76 атарски пут постојећа 26+016

77 атарски пут постојећа 26+211

78 атарски пут постојећа 26+581

79 атарски пут постојећа 26+626

80 атарски пут постојећа 26+673

81 високонапонски вод постојећа 27+177

82 државни пут II реда планирана 27+233

83 атарски пут постојећа 27+289

84 високонапонски вод постојећа 27+477

85 средњенапонски вод постојећа 27+631

86 атарски пут постојећа 27+792

87 атарски пут постојећа 28+182

88 атарски пут постојећа 28+560

89 атарски пут постојећа 28+951

90 атарски пут постојећа 28+965

91 атарски пут постојећа 29+216

92 атарски пут постојећа 29+451

93 државни пут I реда ауто-пут 
Е-70 планирана 29+687

94 атарски пут постојећа 29+913

95 атарски пут постојећа 30+076

96 атарски пут постојећа 30+377

97 атарски пут постојећа 30+853

98 атарски пут постојећа 31+326

99 атарски пут постојећа 32+040

100 атарски пут постојећа 32+529

101 атарски пут постојећа 33+024

102 атарски пут постојећа 33+511

103 атарски пут постојећа 34+001

104 средњенапонски вод постојећа 34+340

105 атарски пут постојећа 34+486

106 општински пут постојећа 34+552

107 атарски пут постојећа 34+618

108 атарски пут постојећа 35+612

109 гасовод постојећа 35+789

110 атарски пут постојећа 36+306

111 атарски пут постојећа 36+697

112 средњенапонски вод постојећа 37+076

113 атарски пут постојећа 37+086

114 атарски пут постојећа 37+481

115 атарски пут постојећа 37+874

116 атарски пут постојећа 38+350

117 атарски пут постојећа 38+810

118 атарски пут постојећа 39+183

119 атарски пут постојећа 39+583

120 атарски пут постојећа 39+989

121 атарски пут постојећа 40+378

122 атарски пут постојећа 40+771

123 атарски пут постојећа 41+031

124 атарски пут постојећа 41+417

125 атарски пут постојећа 41+809

126 канал постојећа 41+132

127 атарски пут постојећа 42+200

128 атарски пут постојећа 42+592

129 атарски пут постојећа 44+030

130 државни пут I постојећа 44+205

131 елек. комуникациони кабл постојећа 44+236

132 железничка пруга постојећа 44+253

133 атарски пут постојећа 44+853

134 атарски пут постојећа 45+376

135 атарски пут постојећа 45+875

136 атарски пут постојећа 46+270

137 атарски пут постојећа 46+420

138 средњенапонски вод постојећа 47+079

139 атарски пут постојећа 47+259

140 средњенапонски вод постојећа 47+439

141 атарски пут постојећа 47+608

142 средњенапонски вод постојећа 47+811

143 средњенапонски вод постојећа 47+825

144 атарски пут постојећа 48+478

145 атарски пут постојећа 48+820

146 РР коридор постојећа 48+984

147 атарски пут постојећа 48+997

148 гасовод постојећа 49+077

149 средњенапонски вод постојећа 49+176
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150 државни пут I реда постојећа 49+258

151 елек. комуникациони кабл постојећа 49+276

152 средњенапонски вод постојећа 49+338

153 атарски пут постојећа 49+725

154 атарски пут постојећа 50+164

155 атарски пут постојећа 50+447

156 железничка пруга постојећа 50+489

157 атарски пут постојећа 50+638

158 РР коридор постојећа 50+693

159 атарски пут постојећа 50+933

160 атарски пут постојећа 51+221

161 атарски пут постојећа 51+251

162 општински пут постојећа 52+462

163 атарски пут постојећа 53+254

164 атарски пут постојећа 53+536

165 атарски пут постојећа 53+849

166 канал хс ДТД постојећа 54+281

167 атарски пут постојећа 54+804

168 атарски пут постојећа 55+193

169 атарски пут постојећа 55+448

170 средњенапонски вод постојећа 55+464

171 атарски пут постојећа 56+269

172 атарски пут постојећа 56+513

173 атарски пут постојећа 56+904

174 атарски пут постојећа 57+296

175 атарски пут постојећа 57+687

176 железничка пруга постојећа 57+819

177 елек. комуникациони кабл постојећа 58+019

178 државни пут II реда постојећи 58+046

179 атарски пут постојећа 58+242

180 канал постојећа 58+400

181 атарски пут постојећа 58+472

182 атарски пут постојећа 58+562

183 високонапонски вод постојећа 58+875

184 атарски пут постојећа 58+884

185 средњенапонски вод постојећа 58+959

186 високонапонски вод планирана 59+088

187 атарски пут постојећа 59+298

188 атарски пут постојећа 59+560

189 атарски пут постојећа 60+194

190 атарски пут постојећа 60+236

191 канал постојећа 60+867

192 канал постојећа 61+467

193 атарски пут постојећа 61+757

194 атарски пут постојећа 61+788

195 атарски пут постојећа 62+093

196 атарски пут постојећа 62+405

197 атарски пут постојећа 62+728

198 гасовод постојећа 62+947

199 општински пут планирана 63+330

200 канал постојећа 63+114

201 канал постојећа 63+411

202 атарски пут постојећа 63+460

203 канал постојећа 63+698

204 атарски пут постојећа 63+707

205 средњенапонски вод постојећа 63+992

206 општински пут постојећа 64+365

207 елек.комуникациони кабл постојећа 64+499

208 средњенапонски вод постојећа 64+509

209 атарски пут постојећа 64+963

210 водоток постојећа 65+245

211 атарски пут постојећа 65+048

212 канал постојећа 65+366

213 средњенапонски вод постојећа 65+436

214 атарски пут постојећа 65+525

215 атарски пут постојећа 66+110

216 атарски пут постојећа 66+267

217 атарски пут постојећа 66+318

218 канал постојећа 66+666

219 канал постојећа 66+847

220 атарски пут постојећа 67+247

221 атарски пут постојећа 67+543

Напомена:
Стационаже укрштаја далековода са инфраструктурним 

системима одређене су графички.Стационажа укрштаја је 
рачуната у односу на нулту стационажу далековода, тј. почетни 
угаоно-затезни стуб US1.Због непознавања тачног положаја 
постојећих и планираних појединих инфраструктурних система 
(средњенапонска мрежа, гасоводна, електронска комуникациона), 
трасе су дате орјентационо према добијеним условима и осталој 
планској и другој документацији. Тачне стационаже ће бити 
дефинисане главним пројектом далековода.

 
6. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА

Земљиште у обухвату Просторног плана користиће се у 
највећој мери као пољопривредно, мањим делом као грађевинско, 
водно и шумско са посебним условима коришћења и употребе, 
диктираним енергетским објектом, 2х400kV далеководом,  који 
се гради на овом земљишту, а у сврху несметаног коришћења и 
функционисања, у складу са Законом о планирању и изградњи, 
односно Законом о енергетици. 

IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА

1.1. ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Основна намена простора у обухвату Просторног плана је 
посебна намена у овиру пољопривредног, шумског, водног 
и грађевинског земљишта, на коме je предвиђена изградња 
енергетског објекта од општег интереса, далековод 2х400kV, кога 
чине стубови далековода и проводници, са заштитним појасом 
далековода, постојећи комплекс трафостанице 400/22/110kV и 
зона високонапонских водова.

Остале површине, ван посебне намене у обухвату Просторног 
плана је пољопривредно, шумско, водно и грађевинско земљиште. 

1.1.1. Посебна намена

Пољопривредно земљиште

У зони посебне намене, на пољопривредном земљишту, 
планираној за изградњу далековода 2х400kV забрањена је 
изградња објеката који нису у функцији обављања енергетске 
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делатности, као и извођење других радова испод, изнад или 
поред енергетског објекта (далековод), супротно закону, као и 
техничким и другим прописима.

Забрањено је засађивање дрвећа и другог растиња на земљишту 
изнад, испод или на непрописној удаљености од енергетског 
објекта (далековода). 

  
Заштитни појас далековода

Земљиште у заштитном појасу далековода углавном је 
пољопривредно и даље ће се као такво користити по изградњи 
далековода за ратарску производњу. У овој зони је забрањено 
засађивање дрвећа и другог растиња испод или на непрописној 
удаљености од енергетског објекта (далековода), а за подизање 
воћњака и винограда, као и заштитних ограда и мрежа, неоходна 
је сагласност надлежног предузећа ЈП Електромрежа Србије.

Заштитни појас далековода дефинисан је границом и обухвата 
30m обострано од централне осе далековода, укупно 60m. 
У заштитном појасу далековода се налази извођачки појас 
далековода дефинисан границом, 10m обострано од централне 
осе далековода, укупно 20m.

Парцеле на којима ће се градити стубови далековода 
дефинисаће се идејним/главним пројектом.

Заштитни појас далековода је зона у којој се утврђују посебна 
правила и услови коришћења и уређења простора у циљу 
обезбеђења, пре свега превентивног, техничког обезбеђења 
за несметано функционицање електроенергетског објекта, 
далековода 2х400kV и заштите окружења од могућих утицаја 
далековода.

У заштитном појасу се без промене власништва, обезбеђује 
службеност пролаза за време трајања радова и успоставља трајна 
обавеза прибављања услова/сагласности од стране предузећа 
надлежног за управљање далеководом, код планирања, 
пројектовања и извођење грађевинских радова. 

Унутар појаса заштите далековода, непосредно уз далековод, 
на 10m обострано од центалне осе далековода, укупно 20m 
дефинисана је зона извођачког појаса, са посебним условима 
коришћења и уређења за потребе изградње, одржавања и надзора 
далековода.

У извођачком појасу се обезбеђује простор за изградњу стубова 
(према идејном/главном пројекту) далековода, службеност 
пролаза за потребе извођења радова, постављање инсталација 
далековода, надзор и редовно одржавање инсталација далековода.

Пољопривредно земљиште у извођачком појасу далековода ће 
се користити за класично ратарство и повртарство, без подизања 
стакленика и пластеника.  

На пољопривредном земљишту, у КО Долово и КО Уљма 
траса планираног далековода прелази преко потенцијалних и 
планираних зона ветрогенератора, те ће локације ветрогенератора 
у тим зонама бити условљене положајем стубова далековода, 
односно условима надлежног предузећа ЈП Електромрежа Србије.

За зону ветропарка “Чибук” у КО Мраморак је донет 
План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за 
ветрогенераторско поље “Чибук” и стубови планираног 
далековода су усклађени са планираним стубовима 
ветрогенератора.

Постојећи заливни системи на пољопривредном земљишту 
условљавају постављање стубова далековода, тако да 
функционисање заливних система не буде угрожено.Такође се, 
правилним постављањем стубова и проводника далековода мора 
омогућити, по потреби изградња нових заливних система на 
пољопривредним површинама и њихов безбедан рад.

На пољопривредном земљишту у близини термоенергетских 
објеката (гасовода, нафтовода, продуктовода) у првој зони – 
непосредне заштите која износи 5 m обострано од осе цевовода 
по правилу је забрањено дубоко орање (преко 0,5 m), као и садња 
биљака са дубоким корењем (преко 1 m дубине).

Зона високонапонских водова

Зона високонапонских водова је простор непосредно 
уз комплекс трафостанице 400/220/110kV “Панчево 2” у 
којем се налазе високонапонски водови. Земљиште у зони 
високонапонских водова углавном је пољопривредно и даље 

ће се као такво користити по изградњи далековода за ратарску 
производњу. У овој зони је забрањено засађивање дрвећа и другог 
растиња испод или на непрописној удаљености од енергетског 
објекта (далековода), а за подизање воћњака и винограда неоходна 
је сагласност надлежног предузећа ЈП Електромрежа Србије.

У овој зони могу се градити енергетски и други објекти у 
функцији истих, а такође се може вршити и реконструкција 
постојећих објеката у складу са плановима развоја енергетског 
субјекта и техничком документацијом.

На пољопривредном земљишту у близини термоенергетских 
објеката (гасовода, нафтовода, продуктовода) у првој зони – 
непосредне заштите која износи 5 m обострано од осе цевовода 
по правилу је забрањено дубоко орање (преко 0,5 m), као и садња 
биљака са дубоким корењем (преко 1 m дубине).

Шумско земљиште

Прелазак трасе далековода преко шумског земљишта, изискује 
крчење шума у заштитном појасу далековода за несметано 
функционисање енергетског објекта, које ће се вршити у складу 
са Законом о енергетици, односно Законом о шумама, којим се 
крчење шума омогућује у случајевима утврђеним Просторним 
планом. 

Грађевинско земљиште

Грађевинско подручје насеља

Комплекс трафостанице 400/220/110kV “Панчево2”

Комплекс трафостанице је постојећи комплекс трафостанице 
400/220/110kV “Панчево2” у грађевинском подручју града 
Панчева, у делу постојеће радне зоне. У комплексу трафостанице 
могу се градити енергетски и други објекти у функцији истих, а 
такође се може вршити и реконструкција постојећих објеката у 
складу са плановима развоја енергетског субјекта и техничком 
документацијом. 

Остало грађевинско земљиште 

У обухвату Просторног плана малим делом, у заштитном појасу 
далековода 2х400kV се налази грађевинско подручје насеља 
Банатски Карловац, планирана радна зона у оквиру планираног 
грађевинског подручја насеља Банатски Карловац. У овом делу 
коридор далековода 2х400kV, се налази у постојећем коридору 
далековода 110kV бр.151/3 Алибунар-Вршац. Уређење и грађење 
ових површина мора се у свему ускладити према условима из 
овог Просторног плана. У овој зони осим планираног далековода 
2х400kV и објеката који су у функцији обављања енергетског 
објекта, не могу се градити други објекти.

1.2. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површине јавне намене предвиђене за изградњу далековода, 
односно функционисање енергетског објекта су заштитни појас 
далековода, постојећи комплекс трафостанице 400/220/110kV 
“Панчево 2” и зоне високонапонских водова.

Попис катастарских парцела површина јавне намене по 
катастарским општинама:

Заштитни појас далековода

Табела бр.12. Попис катастарских парцела површина јавне намене  
(заштитни појас далековода) по катастарским општинама
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Катастарска 
општина Парцеле

Панчево

13242/2,14016,13235/4,13995/1,13228/2,13502/2,13
503,13504,13505/1,13505/2,13506,13507,13508/1,13
509/1,13510/1,13511/1,13512/1,13513/1,13514/1,13
515/1,13515/3, 13516/1,13517/1,13518/1,13519/1,13
520/5,13520/4,13521/1,13522/1,13523/1,13524/1, 13
525/1,13526/1,13527/1,13528/1,13529/1,13530/1,13
530/4,13530/7,13530/9,13531/1, 13532/1,13706/3,13
707/3,13707/4,13708/4,13709/2,13709/3,13710/2,13
711/2,13711/1, 13712/1,13713,13714,13715,13716,1
3717,13718,13786,13785,13784,13783,13782,13781,
13780,13779,13778,13777,13776/2,13775,13774,137
73,13772,13771,13770,13769,13768,13767,13766,13
765,13764,13763,13762,13761/2,13760/1,13759,137
58,13757,13756, 13755,13754,13753/10,13753/9,137
53/8,13753/7,13753/6,13753/5,13753/4,13753/3, 137
53/2,13753/13,13753/12,13753/11,13753/1,13752,13
751,13750,13749/1,13749/2, 331/3,14002/1,12748,1
3924,12742/1,12732,12743,12721,12719/1,12716,12
715,12712, 12711,12705,12704,12702,12701,13983,

10596/3,10601,10596/1,14006/2

Старчево 4731,4464/297,4464/298,4464/1

Долово

12131,12130,12129,12128,12127,12126,12125,1212
4,12123,12122,12121,12120,12119, 12118,12117/3,1
2117/2,12117/1,12116/3,12116/2,12116/1,12116/5,12
116/4,12115/2, 12115/1,12114/2,12114/1,12113,1211
2,12111,12110,12109,12108,12107,12106,12105, 12
104/1,12104/2,12104/3,12103,12102/1,12102/2,1210
2/3,12086,12063,12064,12065, 12066,12067,12068,
12069,12070,12071,12071,12072,12073,12074,1207
5,12076,12077, 12078,12079,12080,12081,12082,12
083,12084,12085/1,12085/2,11039,11651,11650, 116
49,11648/1,11648/2,11648/3,11647/1,11647/2,11647
/3,11646,11645/1,11645/2, 11644/1,11644/2,11643,1
1642,11641,11640,11639,11638,11637,11636,11635/
1,11635/2,11635/3,11634/1,11634/2,11633,11632,11
631,11630/1,11630/2,11629,11628,11627/1, 11627/2
,11626,11625,11624,11652,11676,11677,11678/1,11
678/2,11678/3,11678/4, 11679,11680,11681,11682,1
1683/1,11683/2,11683/3,11684,11685/1,11685/2,116
86, 11687,11688/1,11688/2,11689/1,11689/2,11690,1
1691,11692,11693,11694,11695,11696, 11697/1,116
97/2,11698,11699,11700/1,11700/2,11700/3,11701/1
,11701/2,11701/3, 11702,11703/1,11703/2,11703/3,1
1703/4,11705,11706/1,11706/2,9013,9157,9156, 915
5/1,9155/2,9155/3,9154,9153/3,9153/2,9153/1,9152,
9151,9150,9149,9148,9147, 9146,9145,9091,9027,9
028,9029,9030,9031,9032,9033,9034,9035,9036,903
7/1,9037/2, 9038/1,9038/2,9039/1,9039/2,9039/3,904
0,9041,9042,9043/1,9043/2,9044,9045/1, 9045/2,904
6,9047,9048/1,9048/2,9048/3,9048/4,9048/5,9048/6,
9049/1,9049/2,9050, 9051/1,9051/2,9052,9053,9054
,9055,9056,9057,9058/1,9058/2,9059,9060,9061,906
2/1, 9062/2,9063,9064/1,9064/2,9065,9066/1,9066/2
,9067/1,9067/2,9067/3,9068,9069,9070, 9071,9072/1
,9072/2,9073,9014,8949/2,8949/1,8948,8947/3,8947/
2,8947/1,8946,8945/2, 8945/1,8944/3,8944/2,8944/1
,8943/2,8943/1,8942/2,8942/1,8941,8939,8938/2,893
8/1, 8937,8936,8935,8198,8864/1,8864/2,8867,8870
/1,8870/2,8871,8872,8875,8876,8880, 8882,8883,88
84/1,8884/2,8885/1,8885/2,8886,8887,8888/1,8888/
2,8889,8890,8891, 8892,8893,8894,8895,8896/1,889
6/2,8897/1,8897/2,8897/3,8898,8899,8900/1,8900/2, 

8901,8902/1,8902/2,8903/1

Банатско Ново 
Село

6152,6536,6537,6538,6539,6540,6541,6542,6545,65
46,6547,6548,6549,6550,6553,6552, 6555/1,6555/2,6
557,6559/1,6559/2,6560/1,6560/2,6561,6562,6563,6
564/1,6564/2,6565, 6566,6567,6568,6569,6570,6571,
6572/1,6572/2,6573,6574,6575,6576,6577,6578,6579
, 6580,6581,6582,6583/1,6583/2,6584,6585,6586,658
7,6588,6589,6590,6591/1,6591/2, 6592,6593,6594/1,
6594/2,6595,6596,6597,6598,6599,6600,6601/1,6601
/2,6602,6603, 6604,6605,6525,6898,6899,6897,6895,
6893,6892,6891,6890,6889,6794,6663,6664,6665, 66
66,6667,6653,8009,8008,8007,8035,8072,8073,8074

,8075,8076,8034

 Владимировац

7462,7415,7416,7417,7390,7350,7349,7348,7347,73
46,7345,7232,7125,7126,7127,7128, 7129,7130,7081
,7031,7030,7029,7028,7027,7026,7025,7024,7023,7
022,6953,6883,6884, 6885,6886,6887,6888,6889,682
1,6766,6765,6764,6763,6762,6761,6707,6657,6658,6
659, 6660/1,6603,6584,6585,6586,6587,6588,6589,6
590,6591,6608,6443,6442,6434/7,6434/6,6434/5,643
2,6424,6425,6426,6427,6428,6429,6430,5957,6275,6
274,6272,5887,5888/1, 5888/2,5886,5803,5691,5619

,5338,5190,5189 

Мраморак
7000/1,2553,6999,2481,2480,2879,2478,2477,2476,2
475,6998,2429,2428,2427,2426/2, 6497,6992,6996,2

409,2408,2407,2406,6995/2

Алибунар

4627/2,4627/1,4628,4629/1,4629/2,4632/2,4632/1,46
32/3,4632/4,4633,4634,4650,4670, 4669,4668,4667/2
,4667/1,4666,4665,4664/2,4664/1,4663,4662/4,4662
/3,4662/2,4662/1, 4661,4660,4659/2,4744,4810,4811
,4812,4813/1,4813/2,4814,4815,4816,4817,4818,481
9, 4820,4821,4651,4423,4825/2,4825/1,4824,5566/2,
5566/1,5565,5564/2,5564/1,5563/2, 5563/1,5567,557
0,4936,5571,5577/1,5577/2,5578/1,5578/2,5578/3,55
78/4,5579/1, 5579/2,5663,5664/15,5746,5786/25,578
6/26,5875,6663,6661,6657,6658,6659,6660,6576, 64
92,5913/1,5904,5905,5906,5907,5908,5909,5910,591
1,6491/2,4268,4269,4270,4271/1, 4271/2,4266,4241,
4240,4239,4237,4236,4235,4232/2,4232/1,4231/3,42
31/2,4231/1, 45230/2,4230/1,4228,4227,4226,4113,4
096,4097,4098,4099/2,4100,4103,4104,4107, 4114,4
106,4109,4110,4112,4116,4117,4118,4119,4120,412
1,4122/1,4122/3,4043,3976/5, 3976/4,3976/3,3976/2
,3976/26,3976/1,3975,3974,3973,3972,3971,3970,39
69,3968,3940, 3911/2,3912,3913,3914,3915/1,3915/
2,3916,3917,3918,3919/1,3919/2,3920/1,3920/2, 392
0/3,3921,3922/1,3922/2,3923,3823,3684/1,3683,368
2,3681,3680/2,3680/1,3679/1, 3679/2,3678,3677,367
6/2,3676/1,3675,3674,3673/2,3673/1,3672/1,3672/1,

3671,3670, 3668

Банатски 
Карловац

4751,4770,4752,4740,4702,3716,3661,3645/1,3644/1
,3644/3,3644/2,3644/6,3644/5, 3644/1,3643/5,3643/3
,3643/2,3643/4,3643/1,3642/2,3642/1,3641,3640/2,3
640/1,3625, 3608,3609/1,3609/2,3609/3,3610/1,3610
/2,3610/3,3611/1,361182,3612/1,3612/2,3613, 3614,3
615,3577,3537,3536/2,3536/1,3535,3534,3533,3532/
2,3532/1,3531,3530,3529/2, 3529/1,3528,3527,3526,
3525/2,3525/1,3524,3523/3,3440,3356/2,3356/1,335
5/4,3355/3, 3355/6,3355/5,3355/2,3355/1,3354,3353/
3,3353/2,3353/1,3352,3351,3293,3249,3250, 3251,32
52,3253,3254,3255/1,3255/2,3256,3257,3258,3259/1
,3234/1,3233/3,3233/2, 3233/1,3232/4,3232/3,3232/2
,3232/1,3231/2,3231/1,3230/2,3230/1,3202/2,3202/3, 

3202/1,3200,3198/2

Николинци

4558/3,4559,4643,4679/1,4776,4856/2,4901,4902,54
07,5099,5098,5097,5096/2,5096/1, 5095,5094,5149,5
200,5201,5202,5228,5229/1,5238,6900,6901,6902,69
03,6904,6944, 6981,6980,6979,6978,7029,7074/1,70
74/2,7075,7076,7097,7144/1,7144/2,7145/1, 7145/2,
7215,7286,7285,7284,7283,7282,7281,7337,7387,73

88,7389,7390,7455,7503, 7502,7535
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Уљма

7176,7215/1,7215/2,7216,7217,7218,7219/3,7219/4,
7219/1,7219/5,7269,7322/1,7322/2, 7321,7320/3,735
6,7388/1,7389/1,7389/2,7390/1,7389/5,7390/3,7438,
7390/2,7439/13, 7533,7534/19,7534/20,7534/21,753
4/22,7534/23,7534/24,7534/25,7534/26,7534/27, 753
4/28,7534/29,7534/30,7534/31,7534/32,7534/33,753
4/34,7690,7636,7635,7634/4, 7634/3,7634/2,7634/1,
7633,7632,7631/2,7631/1,2554,2555,2556,2747,274
8,2757,2749, 2753,2754/1,2754/2,2758,2759,2761,2
762/1,2762/2,2763/1,2763/2,2764,2765,2766, 2767,2
768,2769,2770/1,2770/2,2771,2772,2773,2774/1,277
4/2,2775,2776/2,2776/1, 2777,2778,2779,2786,2720/
2,2720/1,2719,2718,2717/2,2717/1,2716,2715,2714,
2713/3, 2713/2,2713/1,2712/2,2712/1,2711/3,2711/2,
2711/1,2710,2693,2677/3,2678/1,2678/2, 2679/1,267
9/2,2679/3,2679/4,2680,2690/1,2689/2,2689/1,2688,
2687,2686,2685,2684, 2683/3,2683/2,2683/1,2682/2
,2787,2807,2808,2809,2810,2811,2812,2813/1,2813/
2, 2813/3,2814,2815,2816,2817/1,2817/2,2825,2837/
1,2838/2,2826,2875,2904/1,2903, 2902,2901,2900/2,
2900/1,2899,2898,2897,2896/5,2896/4,2896/3,2896/
2,2896/1,2895, 2894,2893,2892,2891/2,2891/1,2890
,2889,2888,2887,2886,2885,2884,2883/1,2925, 2930
,2931/1,2931/2,2932,2954,2955,3059,3060,3061,306
2,3063,3064,3065,3066,3067/1, 3067/2,3067/3,3068,
3069/2,3069/2,3069/3,3070,3072/1,3072/2,3073,307

4,3077/1, 3090/2

Влајковац

3288/2,1577,1573,1572,1571,1570,1569,1566,1562,1
561/1,3367,1560,1559/3,1559/2, 1559/1,1558,3285/2
,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1527,1537,1528/3,
1528/2,1528/1, 3259,1282,1283,1284,1285,1286,128
7,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1259,1260,1261, 

1262,3280/2,1244,1243,1242,1241,1240,1239,3276,1
179/1,1179/2,1180/1,1180/2,1181, 1182,1183,1184,11
85/1,1185/2,1185/3,1186,1187,1188,1189,1235,1304,
1232,1231, 1230,1229,1228,1227,1226,1225,1224,12

23,1222,3280/3,1292,3282

Ритишево

2916,2376,2375/3,2375/4,2374,2373,2372,2371,2370
,2369/2,2369/1,2368,2367,2366, 2365/4,2365/3,2364
,2363,2362,2286,2285,2284,2283,2942,2235,2234,22
33,2232,2231, 2230,2229,2228,2227,2226,2225,2224
,2223,2222,2221,2220,2219,2218/2,2218/1,2217, 221
6,2215,2214,2213,2212,2211,2210/1,2210/2,2209,22
08,2207,2206,2977,1857,1856, 1855,1854,1853,1852
,1851,1850,1849,1848,1847,1846,2901,1807,1809,18
10,1811,1806, 1805,2960,1781,1780,1779,1778,1777
,1775/1,1775/2,1774/2,1774/1,1775/1,1775/2, 1774/2
,1774/1,1656/1,1656/2,1657,1659,1660,1661,1531/4,
1662,1663,1634,1633/1, 2981,1584,1585,1586,2943,

1540/1,1539/2,1539/1,2982

Потпорањ

1021,274,275,1023,277/2,277/3,277/4,278/1,278/2,2
79/1,279/2,279/3,282,283,284/1, 284/2,285/1,285/2,2
86/1,286/2,289,290/1,290/2,291/1,291/2,292/1,292/2,
293/1,293/2, 294/1,294/2,294/3,294/4,298/4,298/1,29

8/2,298/3,299,1025

Вршац

27406,26096,26097,27405,26098,27407,26101,2740
8,26109,26110,27409,26111,27430, 26121/14,26121/
16,26121/15,27383,26198/1,26209,26210,26214,275
71,26268,27411, 26270,27413,26448,26468,27397,2
6897,26896,26895,26894,26893/2,26893/1,26892, 26
891/2,26891/1,26890,26888,26887,26884,26883,268

80,26879,26874,26873,26872

Војводинци

4486,3254,3251,3250,3249,3248,3247,3244,3243,32
42,3241,3240,3238,3237,3236/1, 3235,3233,3231,32
32,3230,3227,3226/1,3055,3058,3061,3064,3065,306
6,3069,3070, 3072,3073,3101/8,3101/7,3101/6,4482,
2707,4469,2710,2711,4463,2488,2489/1,4462, 2385,
2384/2,4457,2349,2350,4456,2342,2341,2340,1490,1
495,1496,1598,1501,1502, 1504,4447,1469,1214,444
2,1211,1210/2,925,927,923,920,4435,635/4,667,668,

669,670, 671,635/5,734/2,735

Добричево

1609,277,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,
292,293,294,295,298,317,318,1579, 411,410/1,410/2
,410/3,409,408,407,406,1581,330/1,330/2,331,332,3
33,334,335,336,337,338,339,340,341,342/1,342/2,34
3/1,343/2,344,345,346,347,348,349/1,349/2,350,351, 
352,1582,822/1,822/2,821/2,821/1,820/6,820/5,820/4
,820/3,820/2,820/1,820/13,820/14, 820/15,819/1,811/
12,609/2,610/6,610/5,610/1,1605/2,615/2,1584,614

Зона високонапонских водова

Табела бр. 13. Попис катастарских парцела површина јавне намене 
(зона високонапонских водова) по катастарским општинама

Катастарска 
општина Парцеле

Панчево

13489, 13490,13491,13492,13493,13494,13495,1349
6,13497/1,13497/2,13498,13499,13500,

13501,13502/1,130502/2,13503,13504,13505/1,1350
5/2,13506,13507,13508/1,13509/1,

13510/1,13511/1,13512/1,13513/1,13514/1,13515/3,
13515/1,13516/1,13516/3,13517/4,

13517/1,13518/1,13519/1,13520,5,13520/1,13521/1,
13521/4,13522/4,13522/1,13523/1,

13523/4,13524/1,13524/4,13525/4,13524/1,13525/1,
13525/4,13526/4,13526/1,13527/1,

13527/4,13528/4,13528/1,13529/1,13529/4,13530/1,
13530/4,13530/7,13530/9,13531/1,

13531/4,13532/4,13532/1,13706/4,13706/1,13707/3,
13707/4,13708/4,13708/3,13709/3,

13710/3,13711/3

Комплекс трафостанице 400/220/110kV “Панчево2”

Табела бр.14. Попис катастарских парцела површина јавне 
намене (комплекс трафостанице 400/220/110kV “Панчево2”) по 

катастарским општинама

Катастарска 
општина Парцеле

Панчево 13242/2

Остале површине ван посебне намене у обухвату Просторног 
плана

Остале површине ван посебне намене чини пољопривредно 
земљиште, водно, шумско  грађевинско подручје града 
Панчева, насеља Банатски Карловац и насеља Добричево, као 
и грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља 
које обухвата постојеће и планиране инфраструктурне објекте, 
комуналне површине (депонија комуналног отпада).

У овој зони, на подручјима појединачних општина и града 
Панчева, могу се градити објекти на основу просторних планова 
јединице локалне самоуправе Ковина, Алибунара, Вршца и Беле 
Цркве и просторног плана града Панчева. 

Пољопривредно земљиште

На пољопривредном земљишту, ван заштитног појаса 
далековода у потенцијалним и планираним зонама 
ветрогенератора, локације ветрогенератора ће бити условљене 
положајем стубова далековода, односно условима надлежног 
предузећа ЈП Електромрежа Србије.

Такође грађење противградних станица, као и осталих објеката 
на овом земљишту мора бити у складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона 1kV do 400kV (‘’Службени лист СФРЈ’’, бр. 65/88 
и ‘’Службени лист СРЈ’’, бр.18/92).

На пољопривредном земљишту могу се градити сви остали 
објекти у складу са Законом о пољопривреди.

Уређење и грађење на овим површинама врши ће се на основу 
просторних планова јединица локалних самоуправаопштине 
Ковин, општине Алибунар, општине Вршац и оштине Бела Црква 
и града Панчева,. 
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1.3. БИЛАНС ПОВРШИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Биланс површина посебне намене у обухвату Просторног плана 
је исказан у наредној табели кроз основну намену површина. 

Табела 15. Биланс површина у обухвату Просторног плана 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА
hа

Комплекс ТС 400/220/110kV “Панчево2” 10,67

Зона високонапонских водова 31,10

Заштитни појас далековода 400kV 402,47

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 444,24

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

2.1.1. Заштитни појас далековода-Далековод 2х400kV 

· 2х400kV далековод пројектовати и градити на основу 
Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона 1kV do 400kV 
(‘’Службени лист СФРЈ’’, бр. 65/88 и ‘’Службени лист СРЈ’’, 
бр.18/92).

· Проводници, као саставни део далековода биће постављени 
на челично-решеткасте стубове типа ‘’буре’’.

· Стубови ће се постављати на армитано-бетонске темеље, који 
ће бити одређени главним пројектом.

· Стубови ће бити угаоно-затезни и носећи.
· Висина стубова ће бити око 50m, а тачна висина биће одређена 

главним пројектом, узимајући у обзир сигурносна растојања при 
преласку и укрштању са осталим инфраструктурним објектима, 
плавни терен,употребу земљишта идр.

Услови приближавања и укрштања далековода са саобраћајном 
инфраструктуром:

· У зони укрштаја далековода (ДВ) са предметним држав-
ним путевима I и II реда, потребно је да се стубови ДВ 
поставе на растојању (мерено од спољне ивице земљиш-
ног појаса пута) које не може бити мање од висине стуба 
ДВ;

· Сигурносна висина далековода изнад коловоза јавног 
пута је минимално 7,0 m (мерено од највише коте коло-
воза до ланчанице ДВ-а), при најнеповољнијим темпера-
турним условима;

· У случају паралелног вођења далековода (ДВ) са пре-
дметним државним путевима I и II реда, потребно је да 
се стубови ДВ поставе на растојању (мерено од спољне 
ивице земљишног појаса пута) које не може бити мање 
од висине стуба ДВ;

· Заштитне ширине (заштитни појас и појас контролисане 
изградње1) су утврђене Законом о јавним путевима и из-
носе за :

  ДП I ред-аутопутеви 40m
  ДП I редa   20m
  ДП II реда  10m
  општински пут  5m

· При  надземном укрштању  електроенергетских водова 
35kV, 110kV, 220kV  и 400kV напона са планираним ау-
топутем угао укрштања треба да буде по могућности 90°, 
односно  минимум 45°, при чему је најмања висина од 
горње ивице нивелете коловоза до најнижег проводника 
минимум 12,00m;

· Минимална удаљеност електричног стуба од ограде ау-
топута износи 25,00m, уколико је висина  стуба већа од 
25,00m онда се стуб од ограде аутопута поставља  на рас-
тојању које не може бити мање од висине стуба далеково-
да;

· При паралелном вођењу електроенергетских водова ду-
жем од 5,0km, удаљеност истих у односу на аутопут је 
најмање 100,00m.

· Трасу 2хДВ 400 kV, чији је физички почетак од постојеће 
ТС “Панчево 2” водити са леве стране и ван заштитног 
појаса индустријског колосека за НИС, наспрам km 
3+100, а даље пројектованом трасом ка зони укрштаја 
са железничком пругом Владимировац - Ковин (у km 
2+080).

· Осовинско укрштање 2хДВ 400 kV са железничким пру-
гама извести денивелисано (надземно) и то: 

- Владимировац - Ковин (у km 2+080), чија ће осови-
на бити на удаљености од 150 m мерено иза осовине 
постојеће трасе ДВ 110 kV која се укршта са истом у 
km 1+930. 

- Београд Центар - Панчево Варош - Вршац - Држав-
на граница (у km 67+703), чија ће осовина бити на 
удаљености од 40 m мерено иза постојеће осови-
не трасе ДВ 110 kV која се укршта са истом у km 
67+663. 

- Београд Центар - Панчево Варош - Вршац - Државна 
граница у km 73+500,

- (Зрењанин) - Зрењанин Фабрика - Вршац - Бела 
Црква у km 96+250. 

· Ова осовинска укрштања планирати под углом не мањим 
од 60° мерено у правно на осовину пружног колосека.

· Најнижа висина ланчанице 2х400kV далековода на мес-
тима укрштаја са железничким пругама не сме бити 
нижа од 14 m мерено од горње ивице шине (ГИШ-е).

· Приликом пројектовања нове трасе 2х400 kV далеково-
да бетонске темеље за постављање челично решеткас-
тих стубова пројектовати тако да најближа ивица истих 
буде на удаљености од минимум 25 m мерено од осовине 
пружних колосека на местима укрштаја са железничким 
пругама и изван граница железничког земљишта.

· Инвеститор је у обавезан да се придржава одредаба, 
техничких услова и прописа важећих закона и правил-
ника за ову врсту објеката, при пројектовању, рекон-
струкцији и експлоатацији, а такође је у обавези да при-
бави предвиђене сагласности одобрења надлежних орга-
на како је дефинисано планском документацијом или ур-
банистичко техничким условима.

· Стубове далековода обележити у складу са условима Ди-
ректората цивилног ваздухопловства Републике Србије, 
за безбедно функционисање ваздушног саобраћаја.

Услови приближавања и укрштања далековода са водопри-
вредним објектима:

· На месту укрштања далековода са каналом ХС ДТД Ба-
натска Паланка-Нови Бечеј мора се обезбедити сигур-
носна висина од најмање 15m изнад највишег водостаја 
у каналу и далековода, тј. коту 76.30+15.00=91.З0мнЈМ.

Сигурносна висина далековода изнад канала каналске депоније 
и насипа мора бити као за јавне путеве, али никако мања од 
7m. Проводници далековода на месту укрштања морају бити 
изоловани тако да не дође до електро-пражњења преко стреле 
багера.

Угао укрштања са водним објектима не сме бити мањи од 30°.
Код паралелног вођења и укрштања са водопривредним 

објектима, стубове далековода лоцирати ван водног земљишта, 
тако да се не угрози, нити спречи природно одводњавање терена.

На небрањеном, плављеном терену односно планираној 
ретензији темељи стубова далековода потребно је да буду 
специјално надвишени и рачунати за плављен терен.

Услови приближавања и укрштања далековода са 
електроенергетским објектима:

Укрштање високонапонског вода са другим високонапонским 
водом и њихово мећусобно приближавање:

Сигурносна висина вода износи 2,5 m, а сигурносна удаљеност 
1,0 m. Ови услови морају бити испуњени и кад на горњем воду 
има додатног оптерећења, а на доњем воду нема.

Вод вишег напона поставља се, по правилу, изнад вода нижег 
напона.

Горњи вод мора се изградити са електрично појачаном 
изолацијом.

Најмања међусобна удаљеност проводника паралелних 
водова мора бити једнака удаљености D из чл. 30. и 32. 

1  Заштитни појас пута (ЗПП) је површина мерена од спољне ивице земљишног појаса пута, док је појас 
контролисане изградње (ПКИ) површина од границе заштитног појаса на спољну страну. ЗПП=ПКИ. 
Ивицом земљишног појаса сматра се крајња тачка попречног профила пута.
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Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона 1kV do 400kV 
(‘’Службени лист СФРЈ’’, бр. 65/88 и ‘’Службени лист СРЈ’’, 
бр.18/92). При највећем отклону проводника једног вода због 
дејства ветра, мора се проверити да међусобна удаљеност 
проводника паралелних водова није мања од сигурносних 
размака за виши напон, с тим да не сме бити мања од 70 cm кад 
проводници другог вода нису отклоњени.

Укрштање високонапонског вода са нисконапонским водом и 
њихово мећусобно приближавање:

Прелазак нисконапонског вода преко високонапонског вода 
није дозвољен.

Сигурносна висина вода износи 2,5 m, а сигурносна удаљеност 
2,0 m.

Горњи вод мора се изградити са електрично појачаном 
изолацијом.

Изнад нисконапонских проводника морају се поставити два 
обострано уземљена сигурносна ужета чија рачунска сила 
кидања (механичка чврстоћа) износи најмања 1000 daN.

Заштитна ужад изнад нисконапонских водова не морају се 
постављати ако су за високонапонски вод испуњени следећи 
услови:

да је изолација у распону укрштање електричко и механички 
појачана;

да нормално дозвољено напрезање не прелази 1/3 (прекидне 
чврстоће проводника и заштитне ужади;

да је распон укрштања ограничен носећим стубовима, а 
сигурносна висина износи најмање 2 m и кад у прелазном распону 
постоји додатно оптерећење, a у суседним распонима нема 
додатног оптерећења на проводницима и заштитној ужади.

Најмања међусобна удаљеност проводника паралелних 
водова мора бити једнака удаљености D из чл. 30. и 32. 
Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона 1kV do 400kV 
(‘’Службени лист СФРЈ’’, бр. 65/88 и ‘’Службени лист СРЈ’’, 
бр.18/92).

При највећем отклону проводника једног вода због дејства 
ветра мора се проверити да међусобна удаљеност проводника 
паралелних водова није мања од сигурносног  размака за виши 
напон, с тим да не сме бити мања од 70 cm кад проводници другог 
вода нису отклоњени. 

Нисконапонски вод мора се опремити одводницима пренапона 
на почетку и на крају деонице вода која је на заједничким 
стубовима са високонапонским водом, као и на сваком 
евентуалном огранку.

Услови приближавања и укрштања далековода са 
термоенергетским објектима:

• При укрштању и паралелном вођењу далековода са 
термоенергетском инфраструктуром поштовати услове 
из ‘’Правилника о техничким условима и нормативима 
за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника 
магистралним нафтоводима и гасоводима за међународни 
транспорт, “Службени лист СФРЈ” бр. 26/1985.

• На основу Техничких услова заштите подземних металних 
цевовода од утицаја електроенергетских постројења 
СРПС Н.Ц0105 (1986) најмање растојање између цевовода 
и уземљивача стуба далековода 400 kV мора бити веће од 
10m.

• За добијање коначне сагласности за изградњу ДВ 400kV 
на месту укрштања са челичним гасоводима, Инвеститор 
далековода се обавезује да уради елаборате утицаја 
укрштања далековода и сваког појединачног гасовода 
према Техничким условима заштите подземних металних 
цевовода од утицаја електроенергетских постројења 
СРПС Н.Ц0105 (1986).

• Све потребне мере заштите гасовода од утицаја 
електроенергетских постројења ће се извршити о трошку 
Инвеститора далековода.

• На местима укрштања са гасоводом ископ вршити ручно, a 
у случају оштећења изолације, изолација ће се поправити 
о трошку инвеститора.

• Приликом изградње далековода потребно је да се радни 
појас формира тако да тешка возила не прелазе преко 

гасовода на местима где није заштићен.
Услови приближавања и укрштања далековода са електронским 

комуникационим објектима:
• На местима укрштања далековода са електронским 

комуникационим каблом угао укрштања по правилу треба 
да буде 90°, ако то није могуће не сме бити мањи од 45°.

• Уколико се наведена растојања не могу постићи, потребно 
је ЕК каблове заштитити постављањем у PVC или PV цеви 
према важећим прописима ЗЈПТ.

• Електронски комуникациони подземни каблови треба 
да буду од стубова електроенергетских водова удаљени 
најмање 25 m за називне напоне 380 kV.

• Стубови далековода се не могу градити у коридорима 
радио-релејних система електронских комуникација.

Озелењавање

На местима укрштања 2х400kV далековода са јавним 
путевима (државни путеви I и II реда и општински путеви), као 
и атарским путевима, није дозвољена садња високог зеленила у 
заштитном коридору далековода који износи 30m од осе вода са 
обе стране (укупно 60m , а у складу са Законом о енергетици, 
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона 1kV do 400kV 
(‘’Службени лист СФРЈ’’, бр. 65/88 и ‘’Службени лист СРЈ’’, 
бр.18/92).

2.1.2. Зона високонапонских водова

У овој зони могу се градити енергетски и други објекти у 
функцији истих, а такође се може вршити и реконструкција 
постојећих објеката у складу са плановима развоја енергетског 
субјекта и техничком документацијом, односно у складу са 
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона 1kV do 400kV 
(‘’Службени лист СФРЈ’’, бр. 65/88 и ‘’Службени лист СРЈ’’, 
бр.18/92).

2.2. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

2.2.1. ТС 400/220/110kV “Панчево2” 

У овој зони могу се градити енергетски и други објекти у 
функцији истих, а такође се може вршити и реконструкција 
постојећих објеката у складу са плановима развоја енергетског 
субјекта и техничком документацијом.

2.2.2. Грађевинско подручје насеља 

Заштитни појас далековода 2х400kV-Далековод 2х400kV
2х400kV далековод пројектовати и градити на основу 

Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона 1kV do 400kV 
(‘’Службени лист СФРЈ’’, бр. 65/88 и ‘’Службени лист СРЈ’’, 
бр.18/92).

Проводници, као саставни део далековода биће постављени на 
челично-решеткасте стубове типа ‘’буре’’.

Стубови ће се постављати на армитано-бетонске темеље, који 
ће бити одређени главним пројектом.

 Стубови ће бити угаоно-затезни и носећи.
Висина стубова ће бити до 50m, а тачна висина биће одређена 

главним пројектом, узимајући у обзир сигурносна растојања при 
преласку и укрштању са осталим инфраструктурним објектима, 
плавни терен, употребу земљишта идр.

V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И 
УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 

Носилац имплементације овог Просторног плана је Јавно 
предузеће Електромрежа Србије. Израда инвестиционо-техничке 
документације за овај објекат, као пројекат од изузетног значаја 
за енергетски систем Европе, региона и Србије се финансира 
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из средстава донације Делегације Европске Уније у Републици 
Србији у склопу пројекта “Technical Assistance for the Feasibility 
Studies for Electricity Transmission Cross Border Investments in Re-
public of Serbia”. 

Средства за финансирање активности на имплементацији 
Просторног плана, обезбедиће се из средстава ЈП Електромрежа 
Србије и иностраних донатора. 

Стратешко опредељење Србије је да у што скоријој будућности 
постане држава кандидат за учлањење у Европску Унију (ЕУ), 
отвара могућности за приступ читавом низу специфичних 
фондова, конституисаних управо као подршка просторном 
развоју, са циљем да се унапреде и усагласе постојеће и 
потенцијалне просторне структуре са европским, те је неопходно 
обезбедити стратешке пројекте којима би се конкурисало за 
подршку из ових фондова.

2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Просторни план ће се спроводити на следећи начин:
- Директним спровођењем:
за заштитни појас 2х400kV далековода од ТС Панчево 

2-граница Румуније, сходно члану 54.-57. Закона о пла-
нирању и изградњи издавањем локацијске дозволе, као 
предуслова за израду техничке документације далеково-
да у целости. Тачне позиције стубова далековода биће 
дефинисане идејним/главним пројектом, у скаду са пра-
вилима грађења из овог Просторног плана. 

Надлежност за издавање локацијске, грађевинске и упо-
требне дозволе дефинисана је Законом о планирању и 
изградњи. 

за комплекс трафостанице 400/220/110 “Панчево 2” 
за зону високонапонских водова у грађевинском подручју 

града Панчева и на пољопривредном земљишту.
- Просторним плановима јединице локална самуправе, од-

носно важећим планским документима:
- изван заштитног појаса далековода у делу у коме 

нису у супротности са овим Просторним планом. 
Просторни планови јединице локалне самоуправе 
морају бити усаглашени са планским решењима из 
овог Просторног плана.

Остале смернице за спровођење Просторног плана према 
одредбама члана 137. Закона о енергетици:

Енергетски субјект који користи и одржава енергетске 
објекте (далековод) има право преласка преко непокретности 
другог власника ради извођења радова на одржавању, контроли 
исправности објекта, уређаја, постројења или опреме, као и 
извођења других радова и употребе непокретности на којој се 
изводе наведени радови само док ти радови трају.

Власник непокретности је дужан да омогући приступ 
енергетским објектима и да трпи и не омета извршење радова.

Енергетски субјект је дужан да надокнади штету коју нанесе 
власнику непокретности у току извођења радова, чију висину 
утврђују споразумно.

У случају да власник непокретности и енергетски субјект не 
постигну споразум одлуку о томе доноси надлежни суд.

Надлежни орган може наложити измештање енергетског 
објекта само у случају изградње објеката саобраћајне, енергетске 
и комуналне инфраструктуре, објеката за потребе одбране 
земље, водопривредних објеката и објеката за заштиту од 
елементарних непогода и других објеката који се у смислу закона 
о експропријацији сматрају објектима од општег интереса, а који 
се, због природних или других карактеристика, не могу градити 
на другој локацији, као и у случају изградње објеката и извођења 
радова на експлоатацији рудног блага.

У овом случају трошкове измештања енергетског објекта, 
подразумевајући и трошкове градње, односно постављања тог 
енергетског објекта на другој локацији, сноси инвеститор објекта 
због чије изградње се измешта енергетски објекат.

Забрањена је изградња објеката који нису у функцији обављања 
енергетске делатности, као и извођење других радова испод, 
изнад или поред енергетских објеката (далековод), супротно 
закону, као и техничким и другим прописима.

Забрањено је засађивање дрвећа и другог растиња на земљишту 
изнад, испод или на непрописној удаљености од енергетског 

објекта.
Oператор система, односно енергетски субјект надлежан за 

енергетски објекат, дужан је да о свом трошку редовно уклања 
дрвеће или гране и друго растиње које угрожава рад енергетског 
објекта.

Власници и носиоци других права на непокретностима које 
се налазе испод, изнад или поред енергетског објекта не могу 
предузимати радове или друге радње којима се онемогућава или 
угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности 
енергетског субјекта који је власник, односно корисник 
енергетског објекта.

Сагласност из претходне тачке издаје енергетски субјект на 
захтев власника или носиоца других права на непокретностима 
које се налазе испод, изнад или поред електроенергетског објекта, 
у року од 15 дана од дана подношења захтева и садржи техничке 
услове у складу са законом, техничким и другим прописима.

Током спровођења Просторног плана потребно је обезбедити 
несметано обављање надзора у заштитном појасу 2х400kV 
далековода ширине 60 m, од по 30m са обе стране од осе 
далековода у складу са утврђеним планским решењима.

3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА

Приоритетна планска решења и динамика реализације 
далековода 2х400kV дефинисана је кроз саму концепцију 
развоја и реализације система. У погледу динамике спровођења 
Просторног плана далековод 2х400kV се реализује у складу са 
техничком документацијом и начином обезбеђивања средстава.

4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Просторни план представља плански основ за непотуну 
експропријацију земљишта на којем се граде стубови далековода, 
као линијског инфраструктурног објекта од општег интереса.

Прибављање земљишта за изградњу далековода (непотпуна 
експропријација) ће се вршити у складу са посебним Законом. 
Локације стубова далековода и парцеле на којима ће се извршити 
непотпуна експропријација биће дефинисане идејним/главним 
пројектом. Овим Просторним планом, у тачки 1.2. ПОВРШИНЕ 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ, дат је попис парцела на којима се утврђује 
општи интерес за изградњу планираног 2х400kV далековода.

За потребе изградње далековода, користиће се постојеће 
саобраћајнице на подручју Просторног плана, као и неопходно 
пољопривредно земљиште у складу са Законом о планирању 
и изградњи члан  69. став 1, став 10, став 11 и став 12, да се 
омогућује Инвеститору за изградњу објекта право пролаза и 
превоза преко суседног и околног земљишта који је у својини 
других власника ради извођења радовау току изградње, када то 
захтева технолошки поступак. Сви власници и држаоци суседног 
и околног земљишта дужни су да омогуће несметани приступ 
градилишту и трпе извођење радова за потребе изградње 
електроенергетског објекта.

Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима суседног 
или околног земљишта надокнади штету која буде причињена 
пролазом и превозом. Ако не буде постигнут споразум о висини 
накнаде штете, одлуку о томе доноси надлежни суд.

120.

На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник  РС“, број: 72/09, 81/09- исправка, 64/10 УС и 
24/11) и члана 34. став 1. алинеја 5. Статута Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09), Скупштина 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
27.фебруара 2012. године,  д о н е л а   је

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА 

ПРИРОДЕ  „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“

Члан 1.

Доноси се Просторни план подручја посебне намене 
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Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ (у даљем 
тексту: Просторни план), који је одштампан уз ову одлуку и чини 
њен саставни део.

Члан 2.

Просторним планом утврђују се основе организације, 
коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене 
Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ на деловима 
територија Града Сомбора и општине Апатин.

Члан 3.

Просторни план садржи текстуални и графички део.

Графички део чине рефералне карте израђене  у размери 1: 50.000, 
и то: реферална карта 1 - Посебна намена простора; реферална 
карта 2 - Мрежа насеља и инфраструктурни системи подељена у 
две карте: 2.1 – Мрежа насеља и саобраћајна инфраструктура и 
2.2 – Водопривредна, електроенергетска, гасоводна, нафтоводна 
и електронска комуникациона инфраструктура; реферална карта 
3 - Природни ресурси, заштита животне средине и природних и 
културних добара, и реферална карта 4 - Карта спровођења.

Графички део– рефералне карте Просторног плана из става 
2. овог члана, израђују се у 8 примерака, и оверава их својим 
потписом овлашћено лице органа који доноси плански документ.

Члан 4.

Саставни део Просторног плана чини Извештај о стратешкој 
процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене 
Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ на животну 
средину. 

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана 
подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње 
Подунавље“ на животну средину се састоји из текстуалног дела и 
графичког прилога израђеног у размери 1:50 000.

Графички прилог из става 2. овог члана израђује се у 8 
примерака, и оверава га својим потписом овлашћено лице органа 
који доноси плански документ.

Члан 5.

Просторним планом дефинисано је уређење, коришћење и 
заштита подручја посебне намене – Резервата. 

Просторни план ће се спроводити директно за подручје 
Резервата које чини посебну намену, сагласно планским 
решењима развоја, правилима уређења, грађења и коришћења  
Резервата, и применом  утврђених  режима заштите из важеће 
Уредбе о заштити специјалног резервата природе „Горње 
Подунавље“. 

Члан 6.

Графички део донетог Просторног плана – рефералне карте 
из члана 3. став 2. ове одлуке, чувају се трајно у Скупштини 
АП Војводине (један комплет), Покрајинском секретаријату 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 
(два комплета), Министарству животне средине, рударства и 
просторног планирања (један комплет), Републичкој агенцији за 
просторно планирање, Организационој јединици за територију 
АП Војводине (један комплет), Граду Сомбору (један комплет), 
општини Апатин (један комплет) и ЈП Завод за урбанизам 
Војводине Нови Сад (један комплет).

Документациона основа на којој се заснива Просторни 
план чува се у Покрајинском секретаријату за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине и Републичкој 
агенцији за просторно планирање, Организационој јединици  за 
територију АП Војводине.

Члан 7.

Право на непосредан увид у Просторни план, текстуални 
и графички део, имају правна и физичка лица, под условима и 

на начин који ближе прописује министар надлежан за послове 
просторног планирања.

Члан 8.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, 
урбанистички планови и пројекти ускладиће се са одредбама ове 
одлуке на начин утврђен Просторним планом.

Планови и програми развоја који се доносе по посебним 
прописима, прописи и други општи акти ускладиће се са 
одредбама ове одлуке у року од годину дана од дана њеног 
ступања на снагу.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, 
урбанистички планови и пројекти, планови и програми развоја 
донети до дана ступања на снагу ове одлуке, примењују се у 
деловима који нису у супротности са овом одлуком.

Члан 9.

Текстуални део Просторног плана подручја посебне намене 
Специјалног резервата природе ‚‘Горње Подунавље‘‘ објављује се 
у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“. 

Просторни план се у целости објављује у електронском облику 
и доступан је путем интернета.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број:35-3/12 
Нови Сад, 27.фебруар 2012. године

Потпредседник
Скупштине АП Војводине,

проф.др Бранислава Белић,с.р. 

ПРОСТОРНИ ПЛАН
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ 

РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ   

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад (обрађивач 
Плана), приступио је изради Просторног плана подручја посеб-
не намене Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ 
(у даљем тексту: План), на основу Одлуке о изради Просторног 
плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе 
Горње Подунавље (‚‘Службени лист АПВ“, бр. 8/07), чији је сас-
тавни део Програм за израду Просторног плана подручја посебне 
намене Специјалног резервата природе Горње Подунавље.  

Носилац израде Плана је Покрајински секретаријат за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине а координатор 
активности Републичка агенција за просторно планирање – Ор-
ганизациона јединица за територију АП Војводине.

Израда Просторног плана започета је у складу са одредбама За-
кона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03 
и 34/06) и Правилника о садржини и изради планских докуме-
ната („Службени гласник РС“, бр. 60/03). У међувремену ступио 
је на снагу Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11), као и Правил-
ник о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
(„Службени гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11), у складу са који-
ма је сачињен Концепт плана (прва фаза у изради Плана).

Плански основ за израду Плана представља Просторни план 
Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник 
РС“, бр. 88/10) и Регионални просторни план Аутономне Покраји-
не Војводине (‚‘Службени лист АПВ‘‘, бр. 22/11)

Правни основ за израду Плана представља:
• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11);
• Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 

2020. године („Службени гласник РС“, бр. 88/10);
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• Уредба о заштити Специјалног резерва та природе 
„Горње Подунавље“ („Службени гласник РС“, бр. 45/01, 
81/08 И 107/09).

У поступку јавног увида Покрајински завод за заштиту при-
роде је доставио Мишљење на Нацрт ППППН СРП ‚‘Горње По-
дунавље‘‘ (бр. 03-1747/2) у ком истиче да је геореференцирањем 
картографских података 2011. године утврђено да постоје одсту-
пања површина у режиму заштите I, II и III степена у односу на 
површине исказане у Уредби.   

Текст плана је допуњен и формулисан у складу са закључком 
Комисије за спровођење поступка јавног увида на начин да је 
поред нумеричких података по режиму заштите из Уредбе у за-
гради дат одговарајући нумерички податак преузет из Мишљења 
Покрајинског завода за заштиту.

Просторно   планска   решења   усаглашена   су   са   прописима   
који посредно   или непосредно регулишу ову област:

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

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

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 гла-
сник РС“, бр. 135/04 и 36/09);

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

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

Закон о заштити од буке у животној средини (‚‘Службени гла-
сник РС‘‘, бр. 36/09 и 88/10);

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

Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10);
Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 83/92, 

54/93, 60/93, 54/96 и 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др.закон) (одредбе 
чл.9. до 20.); 

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заш-
тићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, бр. 5/10 и 47/11);

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

Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, 
бр.62/06, 65/08 и 41/09);

Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 
РС“, бр. 41/09);

Закон о сточарству („Службени гласник РС“, број 41/09);
Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 

30/10);
Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10);
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 и 101/05-др.закон) 
(одредбе чл. 81. до 96.);

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

Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 18/05);
Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09 и 

104/09-др.закон);
Закон о рударству и геолошким истраживањима (‚‘Службени 

гласник РС‘‘,бр. 88/11)
Закон о геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, 

бр. 44/95 и 101/05-др. закон чл. 38 ст.3); 
Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 84/04 и 57/11);
Закон о територијалној организацији Републике Србије 

(„Службени гласник РС“,    бр. 129/09);
Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник 

РС“, бр. 44/10);
Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, бр. 18/10);
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 

(„Службени гласник РС“,     бр. 36/09);
Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС „, бр. 

111/09 и 92/11)
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09)

Закон о потврђивању Конвенције о сарадњи на заштити и одр-
живом коришћењу реке Дунав („Службени лист СРЈ - Међународ-
ни уговори“, бр. 02/03);

Закон о потврђивању Конвенције о процени утицаја на живот-
ну средину у прекограничном контексту („Службени гласник РС 
- Међународни уговори“, бр. 102/07);

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

Закон о заштити државне границе (‚‘Службени гласник РС‘‘, 
бр. 97/08);

Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 11/02);

Уредба о заштити специјалног резервата природе „Горње По-
дунавље“ („Службени гласник РС“, бр. 45/01, 81/08 и 107/09);

као и други законски и подзаконски акти који на директан или 
индиректан начин регулишу ову област.

План (друга фаза у изради Плана) садржи текстуални део са 16 
табела,  1 графиконом и графички део. 

Текстуални део има следећи основни садржај: I Полазне ос-
нове, II Принципи, циљеви и општа концепција просторног раз-
воја подручја посебне намене, III Планска решења развоја под-
ручја посебне намене, IV Правила употребе земљишта, правила 
уређења и правила грађења и V Имплементација.

Графички део Плана чине: Реферална карта 1. ‚‘Посебна наме-
на простора‘‘, Реферална карта 2.‘‘Мрежа насеља и инфраструк-
турни системи‘‘, Реферална карта 3. ‚‘Природни ресурси, заштита 
животне средине и природних и културних добара‘‘ и Реферална 
карта 4. ‚‘Карта спровођења‘‘; у размери 1:50 000.

Паралелно са израдом Плана, а на основу Одлуке о изради 
Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посеб-
не намене Специјалног резервата природе Горње Подунавље 
(„Службени лист АПВ“, бр. 8/07), припремљен је Извештај о 
Стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне 
намене Специјалног резервата природе Горње Подунавље.

План се доноси за период до 2021. године, са елементима за им-
плементацију до 2015.  године.  

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Специјални резерват природе Горње Подунавље (у даљем текс-
ту Резерват) проглашен је 2001. године као заштићено природно 
добро од изузетног значаја, односно I категорије, на основу Уред-
бе о заштити Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 45/01, 81/08 и 107/09).

Резерват представља ретко очуван ритски комплекс (Моно-
шторски и Апатински рит) са специфичним  природним, култур-
но-историјским, туристичким, амбијенталним и другим вреднос-
тима. 

Горње Подунавље ужива и међународну заштиту. Због поз-
натих орнитолошких вредности ово природно добро је издвоје-
но као станиште птица (IBA подручје), али и биљака и дневних 
лептира (IPA, PBA). Уписано је у Рамсарску листу као значајно 
влажно подручје у складу са Рамсарском конвенцијом. Део је 
EMERALD мреже којом су обухваћена подручја значајна за заш-
титу и очување дивљих биљних и животињских врста и њихо-
вих станишта, и представља потенцијални резерват биосфере 
(UNESCO-MaB). 

Специфичности Резервата су:
Аутентичност (изворност-аутохтоност) – Огледа се у очува-

ности типичних и специфичних вредности изворне природе. По-
седује особине које чине да ово подручје има посебне природне 
вредности. 

Репрезентативност - Очуваност и разноврсност изворних 
орографских и хидрографских облика ритова, очуваност и буј-
ност изворних биљних заједница  ритова, разноврсност и богат-
ство флоре и фауне, као и особита лепота пејзажа чине темељни 
феномен овог природног добра.

Пејзажне вредности - Пејзажно-амбијенталне вредности у сми-
слу атрактивности, смена водених и копнених екосистема, имају 
велику вредност. У разноврсним, богатим и раскошним природ-
ним појавама и облицима у њиховој међусобној повезаности, у 
складној испреплетености сачувана је исконска лепота природе.
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Туристичке вредности - Налазећи се уз реку Дунав, у близи-
ни градова Сомбора и Апатина, добро повезан комуникацијама и 
лако приступачан, Резерват својим природним особеностима, ле-
потом, могућностима за лов и риболов и другим спортско-рекре-
ативним активностима на води, поседује и могућност развоја 
боравишно спортско-рекреативног туризма, излетничког и ек-
скурзионог туризма, манифестационог туризма, еко туризма, се-
оског туризма и других видова туризма. Као значајан туристички 
потенцијал важно је истаћи и трасу међународне бициклистичке 
стазе уз Дунав – цикло коридор 6, који већим делом пролази кроз 
Резерват. 

Еколошке вредности – Резерват представља једну од последњих 
оаза изворне природе и сложени мозаик различитих екосистема 
(барских, мочварних, водених, ливадских, жбунастих, шумских) 
који га у ширем смислу чине јединственом целином. Има еколош-
ки значај у функцији очувања станишта различитих биљних и 
животињских врста као и њихових животних заједница.

Научно-истраживачке вредности – Као подручје на коме су се 
очувале битне карактеристике ритова, у Резервату је могуће и по-
требно вршити научна истраживања. 

Простор у обухвату Плана (ван граница Резервата), у коме се 
налазе и околна насеља, представља административни и делом 
природни оквир Горњег Подунавља и има карактер делимично 
измењеног аутохтоног амбијента у коме до изражаја долазе чо-
векове активности (насеља, обрадиве површине, шумарство, лов 
и риболов и др.) са својим културно-историјским и етнолошким 
вредностима. 

Изванредан гео-саобраћајни положај (Паневропски мултимо-
дални коридор VII- међународни пловни пут VIc категорије) на 
реци Дунав, положај Општина у обухвату Плана у граничном 
појасу и повољне природне и хидролошке карактеристике, чине 
одличне претпоставке за реализацију стратешких опредељења за 
развој овог подручја.

Основни разлог за израду Плана јесте стварање услова за реа-
лизацију националних, републичких, покрајинских и локалних 
интереса, првенствено у области заштите, унапређења и развоја 
подручја Резервата природе, као и стварање планског основа за 
организовани просторни развој, заштиту и уређење овог под-
ручја.

Овај плански документ такође, треба да пружи основ за реали-
зацију бројних европских иницијатива и различитих конвенција 
које је потписала наша земља, а које се односе на режим пловид-
бе, заштиту приобаља, квалитет воде реке Дунав, као и страте-
гије просторног развоја и на њима заснованих развојних програ-
ма и пројеката. 

1.  ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА,  ГРАНИЦЕ ЦЕЛИНА И ПОДЦЕЛИНА ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ

1.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА  
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Подручје Плана налази се у крајњем северозападном делу Ре-
публике Србије, односно АП Војводине и једним делом се грани-
чи са Републиком Мађарком и Републиком  Хрватском. У регио-
нално-географском погледу планско подручје припада Панонској 
низији. У физичком смислу, подручје се простире правцем север-
југ, у висинским зонама од 95 до 80 mнв. У административном 
смислу планско подручје припада Западнобачком управном ок-
ругу (Град Сомбор и општина Апатин).

Границе обухвата Плана чине: 
- на северу државна граница Републике Србије са Репу-

бликом Мађарском, 
- са источне стране, спољне (источне) границе катастар-

ских општина Бачки Брег, Колут, Бездан и Бачки Моно-
штор, у Граду Сомбору, као и спољне (источне) грани-
це катастарских општина Купусина, Апатин и Сонта, у 
општини Апатин; 

- на југу и западу средином тока реке Дунав.

1.2. ГРАНИЦЕ ЦЕЛИНА И ПОДЦЕЛИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Граница Специјалног резервата природе ‚‚Горње Подунавље‘‘1, 

почиње на средини пловног пута реке Дунав, на државној гра-
ници Републике Србије и Републике Мађарске на km 1433, и иде 
североисточно до великог насипа прве одбрамбене линије до саме 
границе са Мађарском затим на исток државном границом између 
Републике Србије и Републике Мађарске до Бајског канала код 
старе карауле - Продор (Карапанџа). Ту граница прелази Бајски 
канал на његову источну, леву обалу до секундарног насипа, и 
иде западном ножицом секундарног насипа на југ до места где 
се секундарни насип спаја са насипом поред леве обале Бајског 
канала. Од те тачке граница даље иде на југ западном ножицом 
насипа до уставе „Шебешфок“. Код уставе „Шебешфок“ грани-
ца се ломи под правим углом и скреће на запад идући северном 
ножицом насипа асфалтног пута Бездан - мост на Дунаву „51 - 
дивизија“ до споја са насипом прве одбрамбене линије, где се гра-
ница ломи и под правим углом на југ пресеца асфалтни пут, као 
и канал Бездан-Бечеј и избија на секундарни насип десне обале 
тог канала, пресеца секундарни насип и избија на јужну ножицу 
насипа. Од те тачке граница наставља јужном ножицом секундар-
ног насипа у правцу запада до подножја насипа асфалтног пута 
мост „51. дивизије“ - Бездан и наставља источном ножицом тог 
насипа у правцу југа до места где насип, односно асфалтни пут 
скреће под правим углом према Дунаву. Граница иде даље запад-
ном ножицом секундарног насипа који се налази поред леве обале 
канала ДТД у правцу југ-југоисток до спајања истог са насипом 
друге одбрамбене линије код места званог „Костина пумпа“. 

Од места спајања секундарног насипа са насипом друге од-
брамбене линије граница заштићеног природног добра иде на 
југоисток западном и јужном ножицом насипа до места где се 
спаја са Великим каналом (Бездан-Бечеј), где се ломи под пра-
вим углом и иде на север источном ножицом насипа поред десне 
обале Великог канала до насеља Бездан где се ломи под правим 
углом и иде на исток пресецајући канал Бездан-Бечеј обухва-
тајући притом простор Чапљарника, долази до насипа (асфалтни 
пут Бездан-Бачки Моноштор). Ту се граница ломи и враћа на југ 
идући западном ножицом насипа до почетка шуме газдинске је-
динице „Колут-Козара“, одељење 18, пресеца пут Бездан-Бачки 
Моноштор под правим углом у правцу истока, иде северним и 
источним рубом одељења  18, Г.Ј.  „Колут-Козара“,  прелази же-
лезничку пругу Бездан-Бачки Моноштор,  

наставља на исток северном страном одељења 11 до одељења 
10 где скреће под правим углом идући у правцу севера западном 
ивицом одељења 10 и 9 до асфалтног пута Сомбор - Бездан и ломи 
се под правим углом према истоку до речице Плазовић (Киђош) и 
прелази на њену леву обалу. Кад граница пређе на леву обалу ре-
чица Плазовић иде на југ њеном левом обалом до северозападног 
руба одељења 30, газдинске јединице „Колут-Козара“. Даље, гра-
ница се наставља северозападним и западним рубом одељења 30, 
25, 24 и 19 до подножја асфалтног пута Сомбор-Бездан (до споме-
ника руским борцима), те наставља северним рубом одељења 19 
и 20 у правцу истока до западног руба одељења 21, пресеца пут 
Сомбор-Бездан обухвата одељења 21 са запада, севера и истока до 
источног руба одељења 22, где скреће на југ идући источним ру-
бом одељења 22 и 27, затим скреће на запад идући јужним рубом 
одељења 27, затим наставља источним рубом одељења 27 и 28 на 
југ до одељења 33 где скреће на југозапад идући јужним рубом 
одељења 33 и 32 до речице Плазовић (Киђош), прелази речицу и 
наставља јужним рубом одељења 32 и 31 до границе са одељењем 
13 (ревир Штрбац). Од те тачке граница скреће на југ идући исто-
чном страном одељења 13, затим на запад јужним рубом одељења 
13, пресеца железничку пругу Бездан-Сомбор, наставља јужним 
рубом одељења 14 до обале великог канала Бездан-Бечеј, прела-
зи канал, ломи се под правим углом у правцу севера и наставља 
секундарним насипом поред десне обале тог канала до бродо-
градилишта северно од Бачког Моноштора, где избија на насип 
друге одбрамбене линије поред леве обале канала ДТД. Граница 
даље наставља подножјем (западна ножица) тог насипа у правцу 
југа до водозаштитне уставе на каналу ДТД северно од насеља 
Купусина, где се ломи у правцу запада и наставља подножјем (се-
верна ножица) тог насипа све до споја са насипом прве одбрамбе-
не линије који се налази поред леве обале Дунава (камп насеље 
Вагони). Од тачке где се насип друге одбрамбене линије спаја са 
насипом прве одбрамбене линије граница иде на југ западном 
ножицом насипа прве одбрамбене линије до бродоградилишта 
„Дунав“ - Апатин, где се ломи и излази на леву обалу Дунава, 

1  Према Уредби о заштити Специјалног резервата природе ‚‚Горње Подунавље‘‘ 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 45/01, 81/08 и 107/09)
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наставља обалом Дунава до km 1399, ломи се и излази на насип 
прве одбрамбене линије, иде на југ западном ножицом тог наси-
па до места „Циглане“ где излази на насип Апатин-Богојево. Од 
те тачке граница иде источном ножицом насипа прве одбрамбене 
линије (Апатин-Богојево) до расадника „Зверињак“ (одељење 14, 
ГЈ „Заштићене шуме“). 

Код расадника „Зверињак“ граница природног добра излази и 
спаја се са заштитном оградом и даље наставља заштитном огра-
дом до шумског ревира Кошаре (одељење 44) одакле наставља 
заштитном оградом у правцу североистока (граница одељења 44 
и 40) до места где се шумски ревир Кошаре спаја са баром (Велика 
бара). У тој тачки граница заштићеног природног добра одваја се 
од заштитне ограде, ломи се под правим углом и иде на север за-
падном обалом Велике баре поред Ђанићевог салаша до Балговог 
салаша. Код Балговог салаша граница природног доба се ломи 
под правим углом, прелази бару, на њену источну обалу одакле 
наставља источном обалом Велике баре у правцу југа до одељења 
49 шумског ревира Кошаре где се поново спаја са заштитном 
оградом. Граница природног добра наставља даље заштитном 
оградом до рибарске куће испод насипа прве одбрамбене линије 
Апатин-Богојево. Од рибарске куће граница наставља заштитном 
оградом до реке Дунав, пресеца Дунав до његове матице и даље 
узводно средином пловног пута реке Дунав до почетне тачке. 

Саставни део Специјалног резервата природе „Горње Подуна-
вље“ чини и Мирковића бара (Варошко језеро) која се простире 
на кат. парц. 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 6221 и 
6222 КО Апатин. 

На подручју Резервата установљени су режими заштите I, II и 
III степена.

Режим заштите I степена површине 261,62 hа, (294,01 ha)2 обух-
вата 7 подручја: 

Спољна Ковачица - Језеро, површине 8,89 hа, ГЈ: Карапанџа, 
Ревир: Карапанџа, Оделење: 30, чистине 2, 3; 

Опаљеник - Слана бара, ГЈ: Колут-Козара, Ревир: Штрбац, Оде-
лење: 14, чистина 6; 

Шаркањ, ГЈ: Моношторске шуме, Ревир: Казук, Оделење: 49, 
одсек а, б, ц, д, чистине 1, 2, 5, 6; 

Црна бара, ГЈ: Моношторске шуме, Ревир: Казук, Оделење: 52 
чистине 1, 9, Оделење: 53 чистина 5; 

Адлер, ГЈ: Апатински рит, Ревир: Каније-Песак, Оделење: 35 
одсек д, чистина 4, 5, 6, Оделење: 40 чистина 3, 4; 

Велика хагла - Сребренички дунавац, ГЈ; Апатински рит, Ре-
вир: Дубоки јендек, Оделење: 47 чистина 1, Оделење: 48 чистина 
5, Оделење: 49 одсек а, б, ц, д, е, г, чистине 1, 2,3, 4, 5, 6, 7; 

Велика Бакуља, ГЈ: Апатински рит, Ревир: Бакуља, Оделење: 77 
одсек ц, ф, г, чистине 2, 3, 4, 5, Оделење: 80 чистина 3, Оделење: 
81 одсек е, ф, чистина 4, Оделење: 82 одсек ц, чистина 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, Оделење: 83 одсек а, б, ц, чистина 1, 2, 3, 4, 5, Оделење: 84 
одсек а, б, ц чистина 1,2. 

Режим заштите II степена површине 4.843,81 hа (3.108,18ha)2, 
обухвата 14 подручја: 

Продор, ГЈ: Карапанџа, Ревир: Карапанџа, Оделење: 3. одсек а, 
Оделење: 4 одсек а, б, ц, д, е, ф, г, Оделење: 6 одсек а, б; 

Лабудовњача, ГЈ: Карапанџа, Ревир: Карапанџа, Оделење: 14 
чистина 1, 4, Оделење: 15 одсек а, б, ц, д, е, чистина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, Оделење: 16 одсек а, б, г, чистина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Оде-
лење: 17 чистина 1, 2, 3. Оделење: 18 одсек а, б, ц, д, е, чистина 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Оделење: 19 одсек ц, ф, чистина 2, 3, 4, 5, 
Оделење: 20 чистина 1, Оделење: 21 чистина 5, 6, 10, Оделење: 22 
одсек а, е, чистина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Оделење: 24 одсек а, чистина 
1, 2, 3, 4, Оделење: 25 одсек д, чистина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

Штрбац-Црна бара, ГЈ: Колут-Козара, Ревир: Штрбац, Оде-
лење: 10 одсек а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л, м, чистина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, Оделење: 11 одсек а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л, чистина 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, Оделење: 12 одсек а, б, ц, д, е, чистина 1, 2, 3, 4, Оделење: 
13 одсек а, б, ц, чистина 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

Халасица, ГЈ: Моношторске шуме, Ревир: Шмагуц, Оделење: 
16 одсек а, б, ц, д, е, чистина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Оделење: 17 чис-
тина 1, 2, 3; 

Ђурђинска греда, ГЈ: Моношторске шуме, Ревир: Сига, Оде-
лење: 46 одсек б,ц, д, х; 

Широки рит, ГЈ: Моношторске шуме, Ревир: Казук-Хампо 
(Широк рит), Оделење: 56 одсек а, б, чистина 1, 2, 3, 4, 5, Оделење: 
57 одсек а, б, ц, чистина 1, 2, 3, 4, 5, 6, Оделење: 58 чистина 7, 5, 

Оделење: 61 чистина 1; 
Казук-Дунав, ГЈ: Моношторске шуме, Ревир: Казук-Хампо, 

Оделење: 55 одсек а; 
Мирковића бара-Варошко језеро, површине 28,00 ха, Барско 

мочварни екосистем; 
Голић-Бара Дангузовац, ГЈ: Апатински рит, Ревир: Стаклара 

(Голић и бара Дангузовац), Оделење: 63 одсек ц, д, е, ф, г, х, и, 
чистина 1, 2, 3, 4, 5, 6, Оделење: 64 одсек ц, д, чистина 4, 5, Оде-
лење: 66 одсек е, ф, г, х, чистина 1, 2, Оделење: 67 одсек а, б, ц, д, е, 
ф, чистина 1, 2, 3, 4, 5, Оделење: 69 одсек ц, чистина 2, 3, Оделење: 
70 одсек а, б, ц, д, е, ф, чистина 1, 2, 3, 4, 5, Оделење: 71 одсек а, б, 
ц, д, е, ф, г, х, чистина 1, 2, 3, 4, Оделење: 72 одсек а, б, ц, д, е, ф, 
г, х, и, ј, к, чистина 1, 2, Оделење: 73 одсек а, б, ц, д, е, ф, чистина 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Оделење: 74 одсек а, б, ц, д, е, ф, чистина 1, 2, 3; 

Кошаре-Сонћанска бара, ГЈ: Заштићене шуме, Ревир: Кошаре 
(Велика или Сонћанска бара), Оделење: 46 чистина 1, 2, 7, Велика 
бара; 

Велика Бакуља, ГЈ: Апатински рит, Ревир: Бакуља, Оделење: 80 
одсек б, ц, д, е, ф, чистина 1, 2; 

Стари токови Дунава-Антропогени водотоци; 
Бестремент, ГЈ: Заштићене шуме, Ревир: Дубоки јендек 

(Бестремент), Оделење: 32 чистина 2, Оделење: 33 одсек е, ф, чис-
тина 3, 4, 6, Оделење: 34 одсек а, б, ц, чистина (бара Бестремент) 
1, 2, 3, 4, 5, Оделење: 35 чистина (бара) 2; 

Храстова греда ГЈ: Заштићене шуме, Ревир: Канлија песак, 
Оделење: 20 чистина 1,3, Оделење: 21 одсек е, д, чистина 1, Оде-
лење: 23 одсек а.  

Режим заштите III степена површине 14.499,56hа (15.952,62hа)3 
обухвата преостали простор, односно подручје Резервата изузи-
мајући зоне заштите I и II степена.

Укупна површина Резервата износи 19.605,00ha (19.354,81 hа)4.

2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА    РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ 

ДОКУМЕНАТА 

2.1. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ 
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА               

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године

Основни циљеви заштите и одрживог коришћења природног 
наслеђа су: очување и унапређење биолошке разноврсности, 
вредности геонаслеђа и предела и развој јавних функција заш-
тићених подручја, првенствено у области научноистраживачког 
и образовног рада, културе, спорта и рекреације; одрживи развој 
заштићених подручја и остварење добробити локалних заједница 
кроз планско, контролисано и ограничено коришћење природних 
ресурса и простора као грађевинске категорије, развој туризма и 
пољопривреде; повезивање и усклађивање националног са међу-
народним системом заштите природе. Подручје Горњег Поду-
навља предвиђено је за уписивање у Листу резервата биосфере 
(UNESCO-MaB).

Концепција развоја заштите биодиверзитета ће се заснивати 
на:

- Заштити биодиверзитета кроз систем заштите природе у 
оквиру заштићених природних добара;

- Заштити великог броја појединачних дивљих биљних и 
животињских врста;

- Успостављањe Пан-европскe еколошке мрежe Natura 
2000; 

- Идентификацији станишта међународнeг значаја. 
Основни циљ заштите, уређења и развоја предела су разно-

врсни, високо квалитетни и адекватно коришћени предели и фи-
зички уређена, за живот и боравак пријатна рурална и урбана на-
сеља и градови, развијеног идентитета заснованог на поштовању 
и афирмацији природних и културних вредности.

Концепција заштите, уређења и развоја предела подразумева 
различите приступе обезбеђивања квалитета предела, који се 
утврђују Студијом о пределима Србије, а у односу на циљеве 
просторног развоја појединих делова Србије, и то:

- развој усклађен са специфичним развојним и регионал-
ним карактером предела и физичком структуром насеља 
на целој територији;

2  Нумерички подаци  за површине под режимом заштите I и II степена добијени су геореференцирањем картографских података
3  Нумерички податак за површине под режимом заштите III степена добијен је геореференцирањем картографских података
4 Укупна површина Резервата добијена је геореференцирањем картографских података
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- промоција, заштита и одрживо коришћење проглашеног 
природног и културног наслеђа (предела и природних и 
културних вредности у насељима) и њихово повезивање 
у простору (локалне, регионалне, државне eколошке и 
културне мреже);

- јачање и промовисање постојећих и креирање нових 
вредности у просторима у којима је вредност предела 
и амбијената насеља од посебног значаја за развој (ту-
ристичка, културна подручја) и/или представљају део 
интернационалних мрежа и пограничних области;

- санација и креирање нових вредности у просторима у 
којима је вредност предела у потпуности деградирана па 
је могућа рестаурација или креирање нових вредности;

- минимизирање негативних и стимулисање позитивних 
утицаја новог развоја на карактер и диверзитет предела 
у просторима са развојним приоритетом.

Основни циљ развоја и заштите културног наслеђа је да се 
оно дефинише као развојни ресурс, заштити, уреди и користи на 
начин који ће допринети успостављању регионалног и локалног 
идентитета у складу са европским стандардима заштите. Под-
ручја са заштићеним, уређеним и адекватно презентираним кул-
турним наслеђем јачаће привлачност и конкурентност за инвес-
тирање и развој туризма. 

Према просторној диференцијацији животне средине, Резер-
ват спада у подручја веома квалитетне животне средине, док се 
подручја ван граница Резервата, град Апатин сврстава у подручја 
угрожене животне средине, као и деонице државних путева I и II 
која се налазе на подручју обухвата Плана.

У погледу развоја пољопривреде, подручје третирано Пла-
ном, спада у I Регион који обухвата руралне општине у Војво-
дини. Има повољне земљишне и климатске услове, претежно 
задовољавајући демографски потенцијал, капитално-интензивну 
пољопривредну производњу, добру инфраструктуру и повеза-
ност са прерађивачком индустријом.

У погледу коришћења пољопривредног земљишта, основ-
ни циљ је заштита екосистемских, агроеколошких, економ-
ских, пејзажних, социокултурних и других важних функција 
пољопривредног земљишта, упоредо с унапређивањем простор-
но-хетерогених услова за производњу квалитетних пољопри-
вредно-прехрамбених производа.

Основни циљ управљања шумама у шумским подручјима 
је одрживо (трајно) газдовање шумама, што подразумева упра-
вљање и коришћење шума и шумског земљишта на такав начин 
и у таквом степену, да се очува биодиверзитет, а продуктивност, 
обнављање, виталност и потенцијал шума да се доведу на ниво 
којим 6и се задовољиле одговарајуће еколошке, економске и со-
цијалне потребе данашње и будућих генерација, како на локал-
ном, тако и на националном нивоу, водећи рачуна при том да се 
не угрозе и оштете неки други екосистеми.

Концепција просторног развоја шумских подручја обухвата 
следећа полазишта: 

 - утврђивање зона са диференцираним режимима зашти-
те; 

 - очување и заштита шума и шумског земљишта;
 - унапређење управљања развојем, заштитом и уређењем 
шума у шумским подручјима;

 - примена конвенција, стандарда и норми заштите и 
развоја шума у шумским подручјима, реформа закона, 
секторских стратегија, инструмената, мера и политика 
уз усклађивање међусекторске координације и учешће 
надлежних инстутуција и локалних заједница;

 - одрживи развој еколошки прихватљивих делатности 
и активности, у односу на полифункционални значај 
шума;

 - побољшање саобраћајне доступности и повезаности са 
окружењем;

 - функционалне везе и интеграција шумске привреде са 
осталим делатностима које се одвијају у шумским под-
ручјима и у том смислу континуирани развој;

 - коришћење шума као обновљивих извора енергије 
(мултифункционално коришћење шума и шумског 
земљишта).

Одрживо ловно газдовање подразумева газдовање ресурсима 

популација дивљачи на начин и у обиму којим се трајно одржава 
и унапређује виталност популације дивљачи, производна способ-
ност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже ис-
пуњавање еколошких, економских, и социјалних функција лов-
ства одржавајући њихов потенцијал ради задовољења потреба и 
тежњи садашњих и будућих генерација.

Вода за технолошке потребе се захвата из водотока, уз обавезу 
пречишћавања и рециркулације. Не дозвољава се изградња нових 
проточних система за хлађење ТЕ и других објеката. Подземну 
воду смеју да користе само индустрије које троше воду највишег 
квалитета.

Одводњавање. Већи део Војводине и долински делови Србије 
зависе од система за заштиту од унутрашњих и спољних вода. 
Стратегија развоја система за заштиту од унутрашњих вода своди 
се на побољшавање перформанси и обнову постојећих система за 
одводњавање, а то се односи на системе у оквиру ХС ДТД. Оса-
времењавање система за одводњавање једна је од најрентабил-
нијих инвестиција, са периодом враћања уложених средстава од 
2 до 3 године. Комбинована примена двонаменских система - за 
одводњавање и за наводњавање, посебно у зонама ХС ДТД и у 
брањеним касетама. 

Пловидба - Потребна је обнова пловних канала ХС ДТД. Не-
равномеран распоред пловних путева је један од неповољнијих 
фактора за убрзанији развој речне пловидбе, јер захтева мешовит 
превоз и претовар.

Рибњаци - Нови шарански рибњаци се планирају у оквиру ин-
тегралних речних система у депресијама уз веће водотоке.

Експлоатација песка и шљунка одвија се дивље и угрожава хи-
дротехничке и еколошке функције водотока. Да би се реализова-
ли циљеви у области вода мора се најпре ставити под контролу 
нелегална експлоатација песка и шљунка. Експлоатација се може 
наставити искључиво према ревидованим пројектима, који тре-
ба да буду функционално усаглашени са пројектима регулација 
река, уз неопходно одобрење надлежних водопривредних орга-
низација и планско регулисање урбанистичким актом локалне 
самоуправе.

Одбрана од поплава и регулације река - Највеће потенцијал-
но плављене површине налазе се у Војводини, у којој би, да не 
постоје заштитни системи, стогодишњом великом водом било уг-
рожено око 1.290.000 hа, као и велики градови Нови Сад, Зрења-
нин, Панчево, Бачка Паланка, Бечеј и Нови Бечеј, Апатин, Ковин, 
Сента, Тител, итд. Територија Војводине је највећим делом нижа 
од нивоа у рекама при проласку великих вода, па је опстанак и 
развој могућ само уз безбедно функционисање заштитних сис-
тема. У Панонској низији кључни објекат који служи и тој сврси 
је ХС ДТД, који треба да буде обновљен у циљу повећања про-
точности и ефективности у одбрани од поплава и вишенаменском 
коришћењу вода.

Заштита од поплава се одвија на ниовоу речних интегралних 
система. Мере заштите се деле на две групе: (1) хидрограђевинске 
мере; (2) неинвестиционе мере. Хидрограђевинске мере: (а) па-
сивне мере, које ће да се спроводе линијским заштитним системи-
ма (насипи, обалоутврде, регулациони радови, формирање заш-
титних касета) којима се приобаље брани од поплавних таласа; 
(б) активне мере, којима треба да се утиче на смањење поплавних 
таласа, применом акумулација и ретензија. Карактер активних 
мера имају и каналски систем ХС ДТД. Неинвестиционе мере су 
превентивне. Циљ је да се ограничавањем или прописивањем на-
чина градње у угроженим зонама спречи пораст потенцијалних 
штета. 

Заштита вода - Циљ је да се квалитет воде у рекама задржи 
у класама: I и I/II - у зонама изворишта и у подручјима која су 
заштићена као посебне природне вредности, у класи IIа и IIб у 
свим осталим случајевима. Класа III је дозвољена само на краћим 
потезима мањих река низводно од великих насеља и/или индус-
трија. Ни један потез водотока не може остати у квалитету „ван 
класа“. Заштита вода ће се одвијати у оквиру већих речних сис-
тема, уз интегрално коришћење технолошких, водопривредних и 
организационо-економских мера.

У погледу минералних сировина основни циљ је строго кон-
тролисано, планско, одрживо и економично коришћење минерал-
них сировина и подземних вода, уз адекватне мере заштите, како 
би се постигла конкурентност на домаћем и светском тржишту.

Да би се то постигло, треба утврдити следеће оперативне циље-
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ве:
- стимулисање детаљних геолошких истраживања и отва-

рања мањих погона за експлоатацију, пре свега геолош-
ких ресурса, који се употребљавају као грађевински ма-
теријали;

- подршка програмима коришћења техногених сировина, 
као замене природних материјала;

- спречавање непланског коришћења минералних сирови-
на (нпр. песак и шљунак) и подземних вода;

- систематично искоришћавање термалних и минералних 
вода, као извора обновљиве енергије и као фактора у раз-
воју бањског туризма.

У области развоја становништва основни циљ је ублажавање 
негативних тенденција демографског развоја које би се остварило 
кроз пораст нивоа плодности, позитиван миграциони биланс и 
достизање нивоа простог обнављања становништва (стационарне 
популације) у дужем временском периоду.

Према Просторном плану Републике Србије дефинисана су 
функционално урбана подручја (ФУП) где је Сомбор означен као 
ФУП државног значаја, у чијем саставу се налази Апатин. Поред 
тога, полазећи од постојећег стања у мрежи насеља, дефинисаних 
ФУП-а и потреба будућег одрживог и територијално уравнотеже-
ног развоја извршено је рангирање центара у Републици Србији 
према функционално-хијерархијској структури где је Сомбор де-
финисан као центар националног значаја, док је Апатин сврстан у 
локални (општински) урбани центар.

Основни циљ развоја села и руралних подручја је повећање 
квалитета живљења у руралним подручјима кроз очување, об-
нову и одрживи развој њихове економске, социјалне и еколошке 
виталности, као резултат децентрализације градова и општина.

Основни циљеви просторне организације и дистрибуције јав-
них служби су постизање социјалне једнакости и кохезије у дос-
тупности и квалитету услуга од општег интереса, јачање људских 
ресурса и оспособљавање локалних заједница за унапређење ус-
луга од општег интереса.

На подручју обухваћеном Планом привредни развој засниваће 
се на:

- убрзању реформских процеса,
- повећању продуктивности и већем расту производње,
- повећању ниског и неефикасног иновационог потенцијала.
Основни циљ развоја туризма, на простору обухваћеном Пла-

ном је остваривање концепта одрживог развоја туризма уз опти-
мално задовољавање потреба националног и локалног нивоа, ин-
тереса тржишта и услова прекограничне и међународне сарадње.

Простор третиран Планом налази се у оквиру туристичког 
кластера Војводина и представља туристичку дестинацију са 
мањим учешћем целогодишње понуде. Река Дунав представља 
туристичко пловни правац, међународног ранга (коридор VII) 
деоницу главног европског, речно-каналског пловног система и 
најзначајнији простор за развој туризма на водама. Другим ре-
чима, требало би подстицати развој свих облика туризма засно-
ваним на очуваној природи, богатству биодиверзитета Горњег 
Подунавља и успостављању равнотеже туристичке понуде и 
тражње. Од утицаја за планско подручје имају потенцијали гра-
да Сомбора (богато споменичко и културно наслеђе) и општине 
Апатин (центар наутичког туризма).

Градски туристички центар Сомбор, националног ранга иако 
се налази ван обухвата Плана, дефинисан је као центар туристич-
ке регије Горње Подунавље. Од значаја је и Бања Јунаковић, на-
ционалног ранга иако се налази ван границе обухвата Плана у 
непосредном окружењу, представља значајан центар развоја 
бањског туризма.

У области саобраћајне инфраструктуре, Просторни план Репу-
блике Србије је утврдио саобраћајне капацитете који се односе на 
простор у обухвату Плана.

У оквиру концепта путног (друмског) саобраћаја планиране су 
одређене активности на следећим путним правцима:

 - Државни пут I реда бр. 18, (Hercegszanto) граница 
Мађарске – Бездан - Сомбор –Српски Милетић – Оџаци 
– Бачка Паланка - (прекид преко територије Хрватске) – 
Ердевик– Е-70 – Кузмин - Сремска Рача - граница БиХ 
(Бијељина);

 - Државни пут I реда бр. 17.1 (Батина) граница Хрватске – 

Бездан – Сомбор – Келебија – граница Мађарске (Томпа); 
 - Државни пут II реда бр.101, Кула - Сомбор – Апатин - 
Сонта – Богојево. 

Планска решења обухватају активности на путним правцима и 
путној инфраструктури регионалног (или више регионалног) зна-
чаја и могу представљати приоритетну активност у оквиру тих 
територијалних целина уз сагласност надлежних републичких 
институција.

На већ изграђеним деоницама наведених путних праваца биће 
спроведена рехабилитација и реконструкција, које подразумевају 
скуп мера (интервенција) у циљу подизања нивоа квалитета са-
обраћајнице и подизања нивоа саобраћајне услуге, у складу са 
утврђеним рангом пута. На планираним трасама (коридорима) 
извршиће се доградња и изградња:

рехабилитација и изградња деоница државног пута I реда Сом-
бор (веза са Мађарском и Хрватском) – Врбас (веза са коридором 
Хб) – Сента – Кикинда (веза са Румунијом);

реконструкција и изградња деоница државног пута I реда Вр-
бас – Кула – Сомбор – државна граница Бачки Брег (веза Кори-
дор Х – Коридор VII) са везом на планирани јужни аутопут кроз 
Мађарску.

Активности на одређеном путном правцу, подразумевају скуп 
различитих планских и пројектних решења и извођења грађевин-
ских радова на рехабилитацији и реконструкцији, доградњи и из-
градњи, на појединим деоницама утврђеног путног правца (или 
на целокупној дужини).

У оквиру концепта развоја железничке мреже Србије на под-
ручју обухвата Плана егзистираће следеће железничке пруге:

 - Сомбор - Богојево - Република Хрватска;
 - Сомбор - Апатин – Сонта;
 - Сoмбор – Бачки Моноштор – Бачки Брег.

Планира се ревитализација ових пруга (приоритет деоница 
Сонта-Апатин), у циљу повећања доступности овим просторима 
и задржавање коридора свих раније укинутих пруга са циљем об-
нове уз претходно утврђену оправданост.

Концептом ваздушног саобраћаја у оквиру гравитационог под-
ручја овог простора егзистираће аеродром у Сомбору (у процесу 
трансформације), док ће и даље основни капацитет у трансферу 
путника и CARGO саобраћаја за овај део Војводине бити аеро-
дром ‚‘Никола Тесла‘‘ у Београду.

Сви делови мреже унутрашњих пловних путева у Србији су ди-
ректно или индиректно ослоњени на Дунав, који као стратешки 
правац треба да постане стециште највећих транспортних токова 
Србије. Развој лука на Дунаву, применом савремених транспорт-
них технологија, треба да омогући опслуживање фреквентних 
робних токова између земаља Западне, Средње и Источне Евро-
пе, Средоземља и земаља Блиског и Далеког Истока. Унапређење 
и развој речног транспорта треба планирати рехабилитацијом 
унутрашњих пловних путева са обезбеђењем чишћења, про-
дубљивања, сигнализације и одржавања, реконструкцијом, из-
градњом и модернизацијом лука, изградњом и увођењем речног 
информационог система и изградњом марина на дунавској плов-
ној мрежи. У склопу мреже лука Апатин је планиран као јавна и 
међународна лука.

Интермодални транспорт и логистички центри:Oкосницу 
транспортног система Србије чине путно-железнички коридор X 
и унутрашњи пловни пут-коридор VII-Дунав. Ови коридори при-
падају категорији интермодалних. На територији Србије нема ни 
једног интермодалног терминала у европском поимању тог тер-
мина. Развој интермодалног транспорта директно је повезан са 
реконструкцијом и изградњом друмског и железничког Коридора 
X и ревитализацијом пруге Београд-Бар са једне, и изградњом 
интермодалних терминала са друге стране. Логистички центри 
међународног-регионалног карактера омогућили би услугу тр-
жишту Балкана (Мађарска, Румунија, Бугарска, Грчка и земље 
бивше СФРЈ, а у појединим случајевима и осталим земљама ЕУ 
(Италија, Словенија, Аустрија, Немачка, Холандија) који би омо-
гућили привредни развој и пружање интермодалних услуга реги-
оналним центрима. Предлаже се следећа потенцијална локација 
интермодалних терминала и логистичких центара: Сомбор-Апа-
тин.

У погледу водопривредне инфраструктуре, на јединственом 
водопривредном простору Србије развијају се две класе водопри-
вредних система: (а) регионални системи за снабдевање водом 
насеља; (б) речни системи - у оквиру којих се реализују објекти и 
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мере за интегрално коришћење, уређење и заштиту вода.
Простор обухваћен Планом припада Бачком систему за снабде-

вање водом насеља. Овај систем треба да обезбеди воду за насеља 
у Граду Сомбору и општинама Апатин, Оџаци, Бач, Кула, Мали 
Иђош, Бачка Топола, Врбас, Србобран и Бечеј, а захватаће се воде 
из алувиона и речне воде Дунава.

Речне системе коришћења, уређења и заштите вода чине 
објекти за уређење водних режима, акумулације, хидроелектра-
не, ретензије за ублажавање великих вода, каналски системи са 
уставама, постројења за пречишћавање отпадних вода, захвати 
воде за разне технолошке потребе и наводњавање.

Простор обухваћен Планом припада Бачком систему, који ће 
се у будућности постепено проширивати и на северни део Бачке. 
Систем се реконструише (повећање проточности делова основне 
каналске мреже, повећање капацитета водозахвата итд), а ком-
плетира се и са низом постројења за пречишћавање отпадних 
вода (ППОВ), којима се штити квалитет воде у систему.

Два основна циља реформе енергетског система су: (1) успоста-
вљање нових квалитетних услова рада, пословања и развоја у 
производњи и потрошњи енергије, који ће подстицајно деловати 
на привредни развој, заштиту животне средине и интеграцију у 
регионално и европско тржиште енергије, и (2) обезбеђивање си-
гурности и економичности снабдевања привреде и становништва 
енергијом.

Веће коришћење расположивих потенцијала на подручју АП 
Војводине, у првом реду обновљивих извора енергије, синхрони-
зован развој централизованих система снабдевања електричном 
и топлотном енергијом и природним гасом, подизање ефикас-
ности и рационално коришћење енергије, уз уважавање еколош-
ких ограничења.

Развој енергетике, у циљу достизања вишег нивоа социо-еко-
номског развоја, ићи ће у смеру усклађивања са привредно-еко-
номским развојем, односно усклађивањa развоја енергетских 
производних сектора са секторима потрошње. 

Концепција развоја енергетике заснована је на следећим прин-
ципима:

 - одрживи развој подразумева рационализацију, ограни-
чење потрошње; 

 - смањење губитака и подизање нивоа енергетске ефи-
касности производње, транспорта, дистрибуције и ко-
ришћења енергије на свим нивоима;

 - смањење негативних утицаја на животну средину под-
разумева модернизацију енергетских објеката укљу-
чујући ревитализацију и технолошко унапређење, тј. 
замена садашњих технологија новим технологијама уз 
обавезну примену савремених технологија/уређаја за 
заштиту животне средине у циљу достизања стандарда 
ЕУ и норми дефинисаним међународним споразумима 
(Кјото протокол, међународни споразуми, Директива 
ЕУ и др.).

Основни приоритет је технолошка модернизација свих енер-
гетских објеката, инфраструктурних система и извора у свим 
секторима. 

У сектору гасне привреде у будућој структури потрошње енер-
гената предвиђа се приметни пораст учешћа природног гаса (са 
20 на 24%) реализацијом програма гасификације (у оквиру кога се 
предвиђа увођење гаса у око 400.000 нових домаћинстава у Репу-
блици Србији до 2015. године), изградњом гасовода ‚‘Јужни ток‘‘.

Преносна мрежа ће се развијати у складу са Сратегијом раз-
воја енергетике РС до 2015. год. односно, развојним докумен-
тима ЕМС-а. Поред технолошке моденизације објеката, развој 
електроенергетске преносне мреже условљен је и обезбеђивањем 
нове преносне мреже, услед растуће потрошње, а такође и развоју 
интерконективних прекограничних веза водова 400 kV са систе-
мима у окружењу, изградњи прикључака 110 kV за кориснике пре-
носног система, изградњи 110/х и замени великих трансформато-
ра са новим јединицама. Концепција изградње преносне мреже 
је у директној вези са изградњом обновљивих извора енергије, 
растућим потребама, као и интерконекцији са суседним под-
ручјима и учешћем у Регионалном тржишту електричне енергије 
југоисточне Европе.

Развој дистрибутивне мреже одвијаће се у складу са Страте-
гијом развоја енергетике до 2015. год, Програмом остваривања 
Стратегије и Средњорочним плановима надлежног предузећа ЈП 

ЕПС-а, односно Привредног друштва за дистрибуцију ел. енегије 
„Електровојводина“. Предвиђа се потпуни прелазак на 20kV на-
понски ниво.

У наредном планском периоду потребно је стимулисати раз-
вој и коришћење обновљивих извора енергије, чиме ће се знатно 
утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување 
природне и животне средине.

Такође, за остваривање циља, да се повећа учешће произведе-
не енергије из обновљивих извора енергије, у концепцији развоја 
енергетике, неопходно је остварити међусекторско повезивање 
енергетике и пољопривреде, шумарства и индустрије, као једног 
значајног, потенцијалног испоручиоца и произвођача биоенергије 
на подручју Војводине (енергетске биљке, отпад са фарми, брзо-
растуће шуме, индустријски продукти).

Основни циљ даљег развоја електронских комуникација и 
информационих система је изградња и организација савремене 
електронске комуникационе мреже која ће да обезбеди:

-  пријем и транзит сваког понуђеног међународног са-
обраћаја;

-  универзални сервис сваком домаћинству;
-  широкопојасни приступ мрежи сваком привредном 

субјекту, државним установама, 
  организацијама и грађанима;
-  најмање по један мобилни прикључак сваком грађанину;
-  доступност најмање седам радио-ТВ канала, у дигитал-

ном облику, до сваког становника Републике.
У области поштанских услуга основни циљ и концепција су:

- достизање стандарда квалитета поштанских услуга про-
писаних у ЕУ;

-  успостављање ефикасне поштанске мреже;
-  формирање и примена адресног кода;

Прекогранична сарадња. Просторна интеграција Републике 
Србије утврђена Просторним планом Републике Србије подразу-
мева постизања боље конкурентности територије читаве Репу-
блике Србије или њених делова и подршке размени иновација 
уз афирмацију постојећих вредности и сопственог идентитета. 
Просторна интеграција у шире окружење, подразумева међуна-
родну сарадњу на неколико нивоа са ширим и непосредним окру-
жењем, који су инструменти хоризонталне координације полити-
ке просторног одрживог развоја на међународном нивоу. 

Сарадња са непосредним окружењем планског подручја спада 
у категорију сарадње са локалним и регионалним територијал-
ним јединицама суседних држава које се налазе уз границу (Хр-
ватска и Мађарска) и спадају у прекограничну или трансгранич-
ну сарадњу (crossborder cooperation - CBC). 

Просторним планом Републике Србије дефинисана је пре-
когранична сарадња са Хрватском и Мађарском, и то:

 - сарадња у контексту развоја Подунавља;
 - повезивање заштићених природних добара Горње Поду-
навље и Копачки Рит;

 - боље инфраструктурно повезивање; 
 - унапређивање водног транспорта, заштита и валориза-
ција реке Дунав.

РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ ДО 2020. ГОДИНЕ 

Основни циљ заштите природних добара и биодиверзитета 
подразумева њихову заштиту и унапређење. СРП ‚‘Горње Поду-
навље‘‘ је проглашено заштићено подручје које је стекло  међуна-
родни статус заштите и уписано је у Рамсарску листу. У планском 
периоду Горње Подунавље задржава међународни статус зашти-
те као подручје од међународног значаја за очување биолошке 
разноврсности. Предлаже се стицање међународног статуса заш-
тите за СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘, номинацијом за упис у Листу 
резервата биосфере UNESCO MaB. 

Предстојећим процесом валоризације станишта заштићених и 
строго заштићених врста од националног значаја, утврдиће се на 
којим стаништима постоје услови за трајно очување природних 
вредности, а за које постоје други приоритети одрживог развоја. 

Еколошку мрежу на простору обухвата ППППН представљају 
међусобно повезана, утврђена еколошки значајна подручја и еко-
лошки коридори. СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘ представља еколош-
ки значајно подручје. Река Дунав и њен обалски појас са наси-
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пом, чине утврђени еколошки коридор од међународног значаја, а 
пловни делови основне каналске мреже ХС ДТД чине идентифи-
коване еколошке коридоре од регионалног значаја. Део еколошке 
мреже су и еколошки коридори од локалног значаја на простору 
обухвата ППППН. 

Еколошки значајна подручја и коридори националне еколошке 
мреже, биће предложени за европску еколошку мрежу NATURA 
2000 до дана приступања Републике Србије Европској унији. Ис-
тиче се посебан значај СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘ у циљу јачања 
прекограничне сарадње у области заштите природе. 

У заштићеним подручјима на простору обухвата ППППН нису 
дозвољене активности и радње, којима се угрожава изворност 
биљног и животињског света, хидрографске, геоморфолошке, ге-
олошке, културне и пејзажне вредности, осим радњи којима се 
одржава или успоставља природна равнотежа о остварују функ-
ције природног добра, сагласно утврђеном режиму заштите и ње-
говом значају.

У деловима простора еколошки и међународно значајних 
подручја за очување биолошке разноврсности који се налазе у 
заштићеним подручјима и њиховим заштитним зонама, спрово-
де се мере заштите заштићених подручја наведених у актима о 
заштити.  На стаништима заштићених и строго заштићених врс-
та од националног значаја, спроводе се мере заштите станишта 
заштићених и строго заштићених врста. У  простору еколошких 
коридора могу се планирати садржаји и активности у складу са 
мерама заштите еколошких коридора. У подручјима у поступку 
валоризације, могу се планирати активности и садржаји у складу 
са мерама заштите станишта заштићених и строго заштићених 
врста од националног значаја. Потребно је прибавити посебне ус-
лове заштите природе приликом укрупњавања пољопривредног 
земљишта, планирања подизања пољозаштитних појасева око 
насељених места и пројектовања зелених појасева уз постојеће и 
планиране саобраћајнице на простору ППППН. 

Приоритети заштите природних добара и биодиверзитета на 
простору обухвата Плана до 2015. године су: уписивање Горњег 
Подунавља у UNESKO-MaB Листу резервата биосфере у окви-
ру програма успостављања прекограничног резервата биосфере 
‚‘Дунав – Драва – Мура‘‘, у сарадњи са Мађарском, Хрватском, 
Словенијом и Аустријом; израда урбанистичких планова за лока-
литете у заштићеним подручјима на којима је регистрована или 
планирана изградња већег обима и заснивање информационог 
система о заштићеним подручјима и биодиверзитету. 

Основни циљ заштитe, уређењa и развојa предела je очување 
изворних одлика, идентитета и диверзитета предела, уз афир-
мацију природних и културних вредности.  Природне пределе у 
заштићеним подручјима планским решењима и плановима упра-
вљања заштитити: обезбедити заштиту структуре предела и не-
сметано функционисање природних процеса; обезбедити зашти-
ту биодверзитета и очување и успостављање еколошких мрежа; 
санирати нарушене природне и естетске вредности природних 
предела (ревитализација и рестаурација) у складу са режимом 
заштите; обезбедити ревалоризацију вредности и презентацију 
природних, културно-историјских и естетских вредности преде-
ла. 

Развој руралних предела засновати на уважавању њиховог спе-
цифичног предеоног карактера, затечених вредости и капацитета 
предела, а урбаних предела који су изложени бројним и конфлик-
тним притисцима развоја, обезбедити кроз унапређење/очување 
слике и структуре урбаног предела и креирање позитивног архи-
тектонског идентитета градова и насеља. 

Приоритети заштитe и уређењa предела на простору обухвата 
ППППН до 2015. године су подручја посебних природних и кул-
турних вредности, туристичке дестинације (река Дунав), Горње 
Подунавље као погранична област, угрожени и деградирани 
простори у којима је потребно спроводити мере санације као и 
простори под посебним притиском развоја (простори и насеља уз 
саобраћајне коридоре, нови инфраструктурни и енергетски сис-
теми и Сомбор као град у пограничном подручју).

Заштита и коришћење пољопривредног земљишта заснива 
се на концепту одрживог пољопривредног и руралног развоја. 
Са становишта одрживости, приоритет има успостављање ефи-
касних механизама заштите плодних ораничних земљишта од 
преузимања у непољопривредне сврхе као и предузимање мера 
за спречавање еколошких и здравствених ризика везаних за ин-
тензивну, монокултурну и високо механизовану ратарску произ-

водњу.
Основни циљ у области шума и шумског земљишта је њихово 

одрживо управљање и коришћење на следећим поставкама и оп-
редељењима: допринос шума и шумских станишта на подручју 
стабилности укупног екосистема, увећање природног богатства 
и биодиверзитета; повећање површина под шумском вегетацијом 
пошумљавањем, подизањем заштитних појасева, ловних ремиза 
и других облика зеленила; унапређење стања шума смањењем 
учешћа разређених и деградираних састојина, као и превођење 
изданачких стања у више узгојне облике; унапређење здравстве-
ног стања шума; заштита и коришћење посебних природних 
вредности (заштићених подручја, ретких и угрожених врста, 
аутохтоних облика биљног заједништва и др.), сагласно актима 
о проглашењу; изградња оптималних стања састојина према де-
финисаним функционално – наменским захтевима; рационално 
и ефикасно коришћење биомасе као обновљивог извора енергије 
у складу са принципима одрживог развоја; обавезан мониторинг 
са увођењем међународних стандарда и конвенција са научно – 
истраживачком активношћу из еколошко – типолошких области, 
генетике, семенске и расадничке производње, заштите шума и 
др.; развој информационог система и планирање у шумарству; 
подршка развоју приватних шумовласника; унапређење менаџ-
мента у шумарству; кадровско оспособљавање и усавршавање са 
спровођењем стимулативних мера у шумарству; едукација и већа 
информисаност о одрживом шумарству.

Концепција развоја ловства се обезбеђује кроз одрживо газдо-
вања популацијама дивљачи и њихових станишта на начин и у 
обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност попула-
ција дивљачи, производна способност станишта и биолошка раз-
новрсност, чиме се постиже испуњавање економских, еколошких 
и социјалних функција ловства. Развој ловства на подручју АП 
Војводине заснива се на следећим поставкама и опредељењима: 
већа валоризација потенцијала ловне делатности кроз изградњу 
партнерства и координацију са другим делатностима (шумар-
ство, туризам и др.); заштита угрожених и ретких врста дивљачи; 
повећање бројног стања крупне и ситне дивљачи; унапређење 
генетске основе, структуре дивљачи и квалитета трофеја; из-
градња и реконструкција ловно-техничких објеката и пратеће 
инфраструктуре; обавезан мониторинг са применом међународ-
них стандарда, конвенција, прописа из других области (ветерине 
и др.); истраживачко-развојни рад из области ловства, промоција 
ловства, обезбеђење средстава преко стимулативних мера.

Основни циљ развоја водних ресурса је одрживо коришћење 
вода уз адекватне мере заштите. Оперативни циљеви подразуме-
вају: успостављање интегралног и интерсекторског планирања 
коришћења и заштите водних ресурса; рационално коришћење 
водних ресурса и обједињавање корисника у регионалне во-
допривредне системе; искоришћење енергетског потенцијала 
река и изграђених хидросистема; смањење и контролу тачкастих 
и дифузних извора загађења; рециркулацију коришћених вода; 
унапређење система заштите од спољних вода (поплава). Путем 
заштите и коришћења водних ресурса  односно, оптимизацијом 
режима вода, праћењем стања и анализом квалитета вода треба 
омогућити рационално и вишенаменско коришћење вода (пло-
видба, рекреативне и туристичке активности, порибљавање и 
сл.).  

Основни циљ у области водопривреде је уређење, заштита и 
коришћење интегралних водопривредних система и усклађи-
вање са заштитом животне средине и осталим корисницима у 
простору, ради заштите вода и заштите од вода. Мања насеља, 
туристички локалитети и центри, као и викенд зоне, проблем од-
вођења отпадних вода решаваће преко компактних мини уређаја 
за биолошко пречишћавање. Један од оперативних циљева у овој 
области је и сарадња са околним земљама на успостављању реги-
оналне политике у области воде. 

Концепција развоја рибарства заснива се на одржавању 
постојећих рибњака и изградњи нових, у депресијама, уз веће 
водотоке и на необрадивом пољопривредном земљишту. Када 
је реч о риболовним водама, најважнија мера јесте зашти-
та и унапређење природних рибљих плодишта и очување и 
унапређење рибљих генетичких ресурса. У наредном периоду 
треба проширити број аутохтоних врста за порибљавање и на оне 
чија примарна вредност није економска, већ пре свега еколошка 
(златни караш, деверика, црвенперко, чиков). Такође треба врши-
ти константну редукцију (излов) алохтоних врста, које наносе 
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штету еколошком систему вода. 
Основни циљ у развоју туризма је одрживи развој туризма 

уз сарадњу приватног, јавног и невладиног сектора, јачање пре-
кограничне сарадње, увођење стандарда и успостављање кон-
курентне туристичке привреде. Оперативни циљеви у области 
одрживог развоја туризма су: усклађивање туристичког развоја 
и заштите ради унапређења животне средине, с акцентом на 
заштиту природног и културног наслеђа и њихово адекватно ко-
ришћење; усклађивање развоја туризма са квалитетом живота 
становника и задовољавања њихових потреба; изградња и одр-
жавање одговарајуће туристичке инфраструктуре и економска 
одрживост.  У области јачања прекограничне сарадње приори-
тет имају: компатибилност прекограничне сарадње у туризму и 
комплементарним делатностима; интеграција са осталим евроре-
гионима у привредном, економском, социјалном смислу; једин-
ствен наступ на туристичком тржишту кроз стварање јединстве-
ног туристичког кластера. У области конкурентне туристичке 
привреде акценат треба ставити на: ставарање препознатљивог 
имиџа на туристичком тржишту; формирање туристичке понуде 
у складу са савременим трендовима на иностраном туристичком 
тржишту; привлачење светских брендова и стварање сопствених 
брендова. Концепција просторног развоја туризма подразумева 
утврђивање облика туризма/туристичких производа према ту-
ристичким ресурсима. Приоритет до 2015. године међу новим 
туристичким просторима је СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘.

Простор  третиран  ППППН,  према  РПП  АП  Војводине, 
припада издвојеној туристичкој дестинацији Горње Подунавље. 
Дунав је значајан међународни пловни транзитни туристички 
правац (коридор VII). За даљи развој туризма, захваљујући својој 
досадашњој афирмацији и аутентичности, од посебног значаја су 
и ловишта у Горњем Подунављу и град Сомбор. 

У кључне туристичке производе на простору обухваћеном 
ППППН спадају: културно манифестациони туризам (богатство 
културне баштине, манифестације), ловни туризам (појединачно 
или у мањим групама), градски туризам или ‚‘city break‘‘ (Сом-
бор); бањски туризам са постојећим капацитетима (‚‘Јунаковић‘‘ 
у Апатину локалног, регионалног, националног и међународног 
статуса), планираним (‚‘Безданска бања‘‘ у Бездану локалног и 
регионалног статуса) и потенцијалним локалитетима са утврђе-
ним хидротермалним потенцијалом (Бачки Моноштор и Сонта); 
наутички туризам (Дунав и ХС ДТД); рурални туризам (салаши у 
околини Сомбора као и села Бездан, Бачки Моноштор...); послов-
ни туризам (Сомбор); екотуризам (посматрање птица, научно-ис-
траживачки, рекреативне активности у природи). 

Екотуризам је облик туризма који се темељи на активностима 
туриста у пределима очуване природе и заштићеним природним 
добрима. То је туризам малог утицаја на животну средину, који 
доприноси очувању природних станишта и врста. Најзначајнији 
видови екотуризма, везано за сва природна добра, а у зонама 
заштите у којима је то дозвољено су: посматрање птица (bird 
watching) - посебно везан за Рамсарска подручја, фото-сафари, 
едукативни туризам, научно-истраживачки туризам као и  рекре-
ативне активности у природи. Неопходано је даље искоришћа-
вање природних потенцијала за афирмисање еко туризма.

У РПП АП Војводине, осим већ дефинисане међународне би-
циклистичке стазе (EuroVelo - европска мрежа бициклистичких 
рута, рута 6 уз Дунав) утврђене су и бициклистичке стазе уз 
основну каналску мрежу Хидросистема ДТД. За развој бицик-
листичког саобраћаја посебно су погодна подручја у заштићеним 
природним целинама као што су специјални резервати природе. 

Водни саобраћај је присутан на међународном пловном путу 
реке Дунав. Унапређење и развој речног транспорта треба пла-
нирати рехабилитацијом унутрашњих водних путева са обез-
беђењем чишћења, продубљивања, сигнализације и одржавања, 
реконструкцијом, изградњом и модернизацијом лука, изградњом 
и увођењем речног информационог система и изградњом марина 
на дунавској пловној мрежи.

Апатин је међународна лука, и као лука од државног значаја, 
организационо и оперативно је интегрисана са одговарајућим 
логистичким центрима међународног и међурегионалног нивоа. 
Национална лука организационо и оперативно интегрисана са 
одговарајућим логистичким центрима регионалног нивоа је Сом-
бор.

Међу стратешким приоритетима до 2015. године посебна 

пажња даје се најзначајнијем речном коридору – Дунав односно, 
развоју коридора VII, увођењу савремених технологија транспор-
та, подстицању транспорта на унутрашњим пловним путевима, 
даљем развоју речног информационог сервиса, активном укљу-
чивању у реализацију и другим пројеката из домена водног са-
обраћаја утврђених Дунавском стратегијом.

Заштиту, уређење и унапређење културних добара треба пос-
матрати у оквиру развоја целокупне области културног наслеђа, 
која представља развојни ресурс, који је потребно заштитити, 
уредити и користити на начин који ће допринети успостављању 
регионалног и локалног идентитета, у складу са европским стан-
дардима заштите.

РПП АП Војводине предлаже се шире сагледавање културног 
наслеђа у виду културних подручја  (простор са већом концен-
трацијом непокретних културних добара, која су у територијал-
ном, историјском, културном и стилском погледу повезана и 
чине визуелни и духовни идентитет тог простора) и културних 
предела (културно-пејзажних целина). Као специфична културна 
подручја издвајају се  подунавско подручје и бачко подручје (са 
осовином Суботица-Сомбор) а као културно-пејсажне целине: 
историјски градови Сомбор и Апатин и  остале урбане и рурал-
не целине за које се валоризацијом утврде културно – историјске 
вредности. 

Основни циљ заштите животне средине је снажна афирмација 
концепта заштите и унапређења животне средине као основе 
уравнотеженог развоја, коришћења и уређења простора. У кон-
тексту заштите и унапређења животне средине неопходно је заус-
тавити даљу деградацију и вршити превенцију, санацију и ревита-
лизацију угрожених подручја, поштовањем следећих принципа: 
одрживо коришћење природних ресурса и очување и унапређење 
еколошки осетљивих природних вредности (заштићена природна 
добра); смањење нивоа загађења животне средине; санација нају-
гроженијих подручја; успостављање локалних регистара извора 
загађивања животне средине, као дела националног регистра, са 
системом контроле и континуираним праћењем параметара, који 
карактеришу квалитет животне средине. Предвидети заштиту, 
обнову и санацију заштићених природних подручја, уз очување 
еколошке равнотеже. Мере и активности у делу заштите живот-
не средине, дефинисане  РПП АП Војводине, спроводе се према 
просторној диференцијацији животне средине.  

2.2. ДРУГИ РАЗВОЈНИ ДОКУМЕНТИ

При изради Плана уграђене су смернице и стратешка опре-
дељења из следећих  стратегија: 

Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник 
РС“, бр. 57/08);

Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 
2007. до 2012. године („Службени гласник РС“, бр. 21/07);

Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и 
интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. 
године („Службени гласник РС“, бр. 4/08);

Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АП Војводини 
(„Службени лист АПВ“, бр. 1/10);

Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гла-
сник РС“, бр. 91/06);

Стратегија развоја туризма Војводине – Маркетинг Стратегија 
туризма Војводине (‚‘Службени лист АПВ‘‘, бр. 6/10);

Стратегија развоја електронских комуникација у Републици 
Србији од 2010. до 2020. године (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 
68/10);

Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање 
радио и телевизијског програма у Републици Србији (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, бр. 52/09);

Стратегија развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013.
године (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 11/05);

Стратегија развоја поштанских услуга у Србији (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, бр. 23/08 и 21/10);

Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени 
гласник РС“,              бр. 59/06);

Стратегија развоја пољопривреде Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 78/05);

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. годи-
не („Службени гласник РС“, бр. 44/05);
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Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици 
Србији („Службени гласник РС“, бр. 11/06);

Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. (‚‘Служ-
бени гласник РС‘‘, бр. 29/10).

Поред наведених стратегија коришћена је и друга развојна до-
кументација од значаја за планско подручје: 

Заштита и уређење постојећих природних вредности-студија; 
Завод за заштиту природе Србије, Нови Сад, 2007. 

План управљања СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘, за период 2011.-
2020. Године; ЈП Војводинашуме, ШГ Сомбор

Мастер план туристичке дестинације ‚‘Горње Подунавље‘‘, На-
учно истраживачки центар, Економски факултет, Београд, 2007.

Просторни план подручја посебне намене међународног пло-
вног пута Е80 – Дунав (Паневропски коридор VII) (концепт пла-
на), 2010.

Простони план општине Апатин, Нацрт плана, 2011.

3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
ПОТЕНЦИЈАЛИ, ОГРАНИЧЕЊА, SWOT АНАЛИЗА)

3.1. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

3.1.1. Природа, природне вредности подручја и природна добра

Геолошке, хидрогеолошке и геоморфолошке карактеристике

Простор третиран Планом налази се на подручју западне Ба-
чке. Део је панонског неогеног басена између телечке лесне зарав-
ни на истоку и Дунава на западу. У јужном делу се сучељава са 
јужном Бачком, приближно на линији Сивац-Лалић-Младеново.

У геолошкој грађи овог терена, учествују: панонска маса, не-
огене и квартарне наслаге. У песковито-шљунковитим наслага-
ма квартара формиране су и егзистирају акумулације подземних 
вода (јединствена субартеска и артеска основна издан) које пред-
стављају основни ресурс за снабдевање становништва водом за 
пиће и индустрије западне Бачке и шире.

У геоморфолошком погледу, простор обухваћен Планом (дело-
ви општине Сомбор и Апатин) карактеришу три јасно издвојене 
геоморфолошке целине.

Цео простор Резервата налази се на алувијалним наносима 
формираним на инундационој тераси Дунава. На алувијалну ра-
ван наслања се дунавска лесна тераса као део велике бачке лесне 
терасе и њене коте терена крећу се у интервалу од 88 до 95 м.н.м. 
На овој тераси формирана су ритска земљишта, черноземи а на 
потезу Бездан – Моноштор и Свилојево – Сонта распростиру се 
значајније површине слатина. Лесна тераса прелази на лесни пла-
то (зараван) Телечке, која се простире на североистоку посматра-
ног простора и на њој су преовлађујућа земљишта чернозема са 
подтиповима и варијететима.

Сеизмичке карактеристике

У погледу сеизмичности, према карти макросеизмичке рејони-
зације издате од стране Сеизмолошког завода Србије 1987. год. 
за повратни период од 200 година, подручје обухваћено Планом, 
највећим делом се налази у зони са могућим интензитетом по-
треса од 7ºMCS, те су нужне пасивне и активне мере заштите од 
трусних померања.

Климатске карактеристике

Анализа климатских елемената на подручју обухваћеном Пла-
ном, извршена је према подацима са најближе метеоролошке 
станице у Сомбору за временски период од 1991-2006. год. (Репу-
блички хидрометеоролошки завода у Београду).

Температура ваздуха се креће од најнижих у јануару (0,1ºC), до 
највиших у јулу (22,1ºC). Просечна средње годишња температу-
ра износи 11,3ºC. Апсолутна вредност максималне температуре 
ваздуха износи 39,5ºC, апсолутно најниже -26,5ºC, те апсолутна 
амплитуда колебања износи 66ºC.

Средњи датум појаве првог мраза је 25.10. а последњи 10.04. 
Средње годишњи број мразних дана на подручју Горњег Подуна-
вља забележен је од 91,1 дан, док средње годишњи број ледених 
дана износи 19,4.

Релативна влажност ваздуха се током године креће од 62,5% у 
мају до 85,7 % у децембру. Средња годишња вредност релативне 

влажности ваздуха износи 72 %. 
Облачност - Просечна средње годишња вредност облачности је 

53%. Просечан годишњи број ведрих дана у посматраном периоду 
(облачност ≤20%) износи 68,6 дана, док је просечан број облачних 
дана (облачност ≥80%) 92,1 дан.

Осунчаност – Просечна годишња сума осунчаности износи 
2127,3 часова. Просечна дневна осунчаност износи 5,8 час/дан.

Падавине – Подручје Резервата једно је од најкишовитијих 
простора у Војводини, посебно простор око Апатина (Букуров, 
1975). Вредност годишње висине падавина износи 613,5 mm. 
Средње годишњи број дана са падавинама (0,1mm) износи 124,8 
дана. Просечан средње годишњи број дана са снегом је 22,3. Број 
дана са снежним покривачем просечно годишње износи 37,2.

Ветровитост – Највећу учесталост имају ветрови из северног 
(178‰), и северозападног (130 ‰) правца а најмању из североис-
точног (60‰) и источног (82‰) правца. Средње годишња вред-
ност тишина је 102‰ (С). Просечна брзина ветра износи 2,6 m/s. 
Средњи број дана у години са појавом јаког ветра (>6 и више 
степени Бофорове скале) износи 103,9, док просечан број дана са 
олујним ветром (>8 Бофора), за исти период износи 13,5 дана.

Педолошке карактеристике

На простору обухваћеном Планом налази се више типова и ва-
ријетета земљишта.

Чернозем слабо огајњачен сиромашнији је хумусом, али је бо-
гатији глином. Ниже је производне вредности него прави черно-
зем.

Чернозем огајњачени са флекама солођа, представља продукт 
деградације чернозема, услед периодичности годишње количине 
талога и измене степске вегетације у шумску.

Преовлађујуће је земљиште типа алувијум. Ова земљишта 
настају као последица плављења, односно таложења речних 
наноса. Најчешће је састављено од песка, песковите иловаче и 
муља. Може бити врло високе производне вредности.

Ритска црница карбонатна, настаје услед високог нивоа под-
земних вода. Основна каректеристика је знатна заглињеност. Нај-
заступљенија је у атару села Сонта.

Ритска црница бескарбонатна настаје превлаживањем 
земљишта и површинским и подземним водама. Спада у тешка 
глиновита земљишта, инундационог појаса.

Педолошки састав земљишта на предметном простору може 
се оценити као квалитетан што представља основу за развој 
пољопривреде.

Заштићена природна добра

Специјални резерват природe Горње Подунавље

Специјални резерват природе Горње Подунавље је природно 
добро I категорије које обухвата 19.605,00ha (19.354,81ha)5 ритског 
комплекса уз леву обалу Дунава. На подручју Резервата се спро-
води тростепени режим заштите режим I степена на површини од 
261,62ha (294,01ha)5, режим II степена на површини од 4.843,81ha 
(3.108,18ha)5 и режим III степена на површини од 14.499,56ha 
(15.952,62ha)5. 

Према Просторном плану Републике Србије, СРП ‚‘Горње По-
дунавље‘‘ задржава статус заштићеног природног добра у нацио-
налним и међународним оквирима.

Резерват одликују очувани и разноврсни хидрографски обли-
ци ритова (острва, аде, водени рукавци, меандри, ритске баре и 
мочваре) очуване изворне биљне заједнице, (ритске шуме, лива-
де и шевари), разноврсна флора и ретке проређене биљне врсте 
(бели и жути локвањ, ребратица, кукурјак и др.), разноврсна фа-
уна, нарочито птице мочварице и рибе и проређене и угрожене 
врсте (орао белорепан, црна рода, куна златица и белица, јазавац, 
дивља мачка). 

У оквиру Резервата налазе се три значајна солитерна стабла: 
стабло азијског платана, стабло веза и стабло маклуре.

Заштићена подручја ван граница Резервата 

Ван простора Резервата, а у границама обухвата Плана, налазе 
се заштићена појединачна стабла и групе стабала (гинко у Апати-

 5  Нумерички подаци укупне површине Резервата као и површина под режимом заштите I, II и III степена  
добијени су геореференцирањем картографских података
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ну, амерички платан код Сонте и Група стабала храста код Јелен-
ског острва) и Арборетум – Стари парк код Сонте као споменик 
пејзажне архитектуре. 

Стабло Гинко је заштићен као споменик природе, Решењем 
Скупштине општине Апатин број 321-4/75 (‚‘Службени лист 
општине Апатин‘‘, бр. 9/75). Налази се у кругу Апатинске пиваре.

Стабло платана је заштићено као споменик пејзажне архи-
тектуре, Одлуком Скупштине општине Апатин број 011-122/81 
(‚‘Службени лист општине Апатин‘‘, бр. 13/87). Налази се у скло-
пу арборетума код некадашњег дворца, економија Млади Борац.

Група старих стабала храста лужњака заштићена је као спо-
меник природе, Одлуком Скупштине општине Апатин број 011-
126/87-1 (‚‘Службени лист општине Апатин‘‘,      бр. 13/87). За 
споменик природе Стабло Гинка, Стабло платана и Групу старих 
стабала храста лужњака, одређује се режим III степена заштите.

Стари парк код Сонте ‚‘Арборетум‘‘ заштићен је као споменик 
пејзажне архитектуре, Одлуком Скупштине општине Апатин 
број 011-122/87 (‚‘Службени лист општине Апатин‘‘, бр. 13/87). 
Налази се у склопу дворишта некадашњег дворца, економија 
Млади Борац, површине 1,32 ha. Одликује га велико богатство 
дендрофлоре са заступљеношћу низа егзотичних врста дрвећа и 
бројни капитални представници дрвећа домаћег и страног порек-
ла.

Станишта заштићених врста од националног значаја и подручја 
планирана за заштиту

Евидентирани су и простори који својим природним вреднос-
тима као станишта заштићених врста од националног значаја, 
представљају природна добра међу којима нека заслужују да буду 
стављена под заштиту.

На простору општине Сомбор евидентирана су станишта на 
локалитетима: Брешка шума, Колутски рибњак, Црна шума, Ка-
нала ДТД и Киђош-река Плазовић.

На простору општине Апатин евидентирана су станишта на 
локалитетима: Сонћанска бара, Света Ана, Церик, Поповац и Ри-
бњак Сонта, од којих су локалитети Сонћанска бара и Света Ана 
на подручју планирана за заштиту. 

Подручја од међународног значаја за очување биолошке 
разноврсности

Резерват је регистрован као подручје заштићених врста од 
међународног значаја – станиште птица, биљака и дневних ле-
птира (IBA, IРA и PBA подручја), проглашен је за Рамсарско 
подручје (мочварна и друга влажна подручја према Конвенцији 
о заштити мочварних подручја), чини део EMERALD мреже и 
предложен за Резерват биосфере (МаB-UNESCO).

IBA подручје 
IBA подручје према међународном пројекту ‚‘Important Bird 

Areas‘‘, представља најзначајнија станишта за птице у Европи. 
Ова подручја су вреднована и идентификована према значају за 
птице и под именом ‚‘Gornje Podunavlje or Monostor‘‘ 1989. и увр-
шћена у регистар подручја од међународног значаја за птице (YU 
029), према IBA пројекту на површини од 1000 ha (Grimmett & 
Jones, 1989). Границе IBA подручја Горње Подунавље су знатно 
шире од границе Резервата, обухватају површину од 30.000 ha. 

IРА подручје
Горње Подунавље је ботанички значајно подручје у Србији 

(IPA). Заузима површину од 19 605 ha (19.354,81ha)6, чини једин-
ствен ритски комплекс који је обухваћен Специјалним резерва-
том природе Горње Подунавље.

Уједно чини еколошку целину са Копачким ритом који се нала-
зи с друге стране реке у Републици Хрватској и НП ‚‘Germenc‘‘ у 
суседној Мађарској. Очуван је већи број ретких и угрожеих биљ-
них врста и њихових заједница од националног и међународног 
значаја.

PBA подручје
Горње Подунавље је проглашено за Међународно значајно ста-

ниште за дневне лептире (PBA – Prime Buterfiles Area), као одо-
брено подручје за дневне лептире Европе и једно од 40 оваквих 
станишта у Србији. 

EMERALD подручје
 Горње Подунавље је део EMERALD мреже којом су обух-

ваћена подручја од нарочите важности за заштиту и очување 
дивљих биљних и животињских врста и њихових станишта, тзв. 
подручја посебне важности за заштиту природе (Areas of Special 
Conservation Interest- ASCI) значајних са становишта примене 
Бернске конвенције, која представљају обнову националне еко-
лошке мреже и европске еколошке мреже NATURA 2000.

Рамсарско подручје и Резерват бисфере - МаВ
Горње Подунавље је 2007. године уписано у листу Светски зна-

чајних влажних подручја у складу са Рамсарском конвенцијом. 
Рамсарска конвенција има кључну улогу у оквиру међународне 
сарадње када су у питању влажна станишта (мочварна и друга 
влажна подручја). Укључено је у пројекат прекограничне заштите 
природних добара, Parks for</sp.

У погледу природних вредности, Резерват испуњава услове за 
номинацију за листу Резервата биосфере UNESCO-МаВ. Величи-
на подручја предложена за нову заштиту обезбеђује репрезента-
тивност, у погледу обухвата биогеографског региона, укључујући 
и градације антропогеног утицаја и присутности на подручју (ри-
болов, лов, шумарство, пољопривреда).

Еколошка мрежа на простору обухвата Плана

Горње Подунавље чини део националне еколошке мреже која 
је дефинисана Уредбом о еколошкој мрежи (‚‘Службени гласник 
РС бр.102/10) и обухвата међусобно повезана утврђена еколош-
ки значајна подручја и еколошке коридоре у складу са Законом 
о заштити природе. Горње Подунавље је једно од 20 еколошки 
значајних подручја на територији АП Војводина, заједно са сла-
тинским подручјима око Дорослова.

Река Дунав је утврђени еколошки коридор од међународног 
значаја који је саставни део Паневропске еколошке мреже. Канал 
ХС ДТД је идентификовани еколошки коридор од регионалног 
значаја као и пловни делови основне каналске мреже.

Еколошки коридори омогућују одвијање сезонских миграција 
и размену генетског материјала између просторно удаљених при-
родних станишта. Обезбеђују комуникацију међу заштићеним 
добрима и повезују их са другим еколошким коридорима међу-
народног значаја.

ОЦЕНА СТАЊА

Заштићена природна добра - Резерват

Основни потенцијали Резервата, који чине да овај простор има 
посебну природну вредност су: орнитолошка вредност, разно-
врсност орографских и хидрографских облика, очување изворне 
биљне заједнице ритова, богатство фауне и лепота пејзажа.

Резерват представља подручје са значајним развојним потен-
цијалима у погледу повољног геосаобраћајног положаја (пре-
когранична сарадња), значајних водних ресурса, значајног шум-
ског фонда, разноврсност шумских мотива и садржаја. 

Ограничења у развоју Резервата су бројни фактори који својим 
деловањем доводе до деградације Дунава, приобаља и плавне 
зоне: присуство нафте и уља, пестицида и фенола, али и загађење 
које долази из суседних земаља.

Изградња насипа и каналске мреже је довела до отежаног 
протока воде, засипања, замуљивања и зарастања отворених по-
вршина бара, мочвара и рукаваца Дунава. Засађене су и велике 
површине под алохтоним шумама (тополе, врбе и амерички ја-
сен), које су заузеле просторе потенцијалне вегетације поплавних 
шума, влажних ливада и мочвара.

Уништавањем природних шумских станишта угрожене су рет-
ке биљне врсте. Инфраструктурно отварање шума, ради шумског 
и ловног газдовања, довело је до узнемиравања птица и наруша-
вања њиховог станишта. Изградња викендица у оквиру Резервата 
је довела до повећања броја посетилаца у Резервату и могућности 
неконтролисаног коришћења природног добра.

Ван граница Резервата
Потенцијали су простори, који по својим природним вреднос-

тима представљају природна добра која заслужују да буду ста-

 6  Нумерички податак за укупну површину Резервата добијен је геореференцирањем 
картографских података 



Страна 296 - Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 27. фебруар 2012.

вљена под заштиту (влажна, слатинска станишта и фрагменти 
шума), а у току је њихова валоризација.

Ограничења у заштити ових подручја представљају бројне 
активности у простору, јер ови локалитети представљају прос-
торе чија је основна намена шумско, водно или пољопривредно 
земљиште (преоравање пашњачких површина, садња алохтоних 
врста и испуштање непречишћених отпадних вода у водоток).

3.1.2. Непокретна културна добра

На подручју у обухвату Плана, налазе се проглашена културна 
добара, која су разврстана у категорије у зависности од значаја, 
као и велики број евидентираних културних добара и археолош-
ких локалитета који уживају претходну заштиту. Од проглаше-
них културних добара у Резервату се налази културно добро од 
великог значаја (знаменито место) - место Батинске битке на Ду-
наву код Бездана.

Проглашена непокретна културна добра7

Град Сомбор 

А. Културна добра од великог значаја (II категорија)
Споменици културе

 - Римокатоличка црква св. арханђела Михајла, Бачки 
Брег;

 - Римокатоличка црква св.Петра и Павла, Бачки Моно-
штор.

Знаменита места
 - место Батинске битке на Дунаву код Бездана.

Б. Значајна културна добра
Споменици културе

 - Капела св. Тројства у Бездану, Сомборски пут бр. 45.

Општина Апатин

А. Значајна културна добра 
Споменици културе

 - гробница породице Вајндлер на гробљу, Апатин;
 - гробница породице Фердинанда Шпјзера на гробљу, 
Апатин;

 - надгробни споменик породице Франца Шпјзера на 
гробљу, Апатин

 - камени кип св. Тројства у ул. Српских владара, Апатин;
 - комплекс црпне станице ‚‘Кучка‘‘ у атару Апатина;
 - Римокатоличка црква Срца Исусовог, Апатин;
 - кућа на углу ул. Димитрија Туцовића и Франца Розмана, 
Апатин;

 - родна кућа Ервина Шинка, ул. Петра Драпшина 11, Апа-
тин;

 - сакрални споменик на улазу у гробље, Апатин; 
 - стари погон фабрике чарапа ‚‘Вукица Митровић‘‘, ул. 
И.Л. Рибара 12, Апатин;

 - Вајндлеров дворац са економским двориштем, Сонта;
 - Римокатоличка црква св. Ане, Купусина.

Просторне културно историјске целине
 - Центар Апатина, Апатин.

Поред наведених објеката, Одлуком Скупштине општине Апа-
тин (‚‘Службени лист општине Апатин‘‘ бр. 2/94), за непокретна 
културна добра проглашени су још и следећи објекти: 

 - зграда Скупштине општине, Апатин;
 - Дом културе, Апатин;
 - зграда Жупног двора, Апатин;
 - зграда Основне школе ‚‘Жарко Зрењанин‘‘, Апатин;
 - Римокатоличка црква Успења Маријина, Апатин;
 - кућа породице Турски, Апатин;
 - зграда поште;
 - зграда Дома здравља;
 - зграда милиције;
 - продавница ‚‘Подунавље‘‘;
 - зграда штампарије ‚‘Меркур‘‘;
 - зграда некадашње српске банке;

 - зграда у улици Дунавска бр. 5;
 - зграда на углу Дунавске и Пиварске бр. 2;
 - родна кућа Пал Абрахама;
 - кућа у улици Српских владара и Бранка Радичевића бр. 
1;

 - куће у улици Српских владара бр. 1, 6, 8, 10,11, 12, 13, 16, 
17, 18, 22, 24, 26, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 
50, 56, 57, 59, 60 и 64;

 - кућe у Улици Марка Орешковића бр. 13 и 15;
 - Синагога;
 - стара управна зграда, некадашња стамбена зграда и 
објекат старог индустријског погона у комплексу Апа-
тинске пиваре.  

Евидентирана културна добра

Поред проглашених културних добара, евидентирана су бројна 
културна добра, која се налазе на обухваћеном подручју. Списак 
ових културних добара налази се у аналитичко-документационој 
основи Плана.

Евидентирани археолошки локалитети су веома бројни на овом 
подручју и припадају углавном неолитском, античком (сармат-
ском) и рано средњевековном добу. Од великог броја евидентира-
них археолошких локалитета на овом простору, само се један (1) 
налази у оквиру граница Резервата. Списак локалитета се налази 
у документационој основи Плана.

ОЦЕНА СТАЊА

Проглашена и евидентирана културна добра су значајан по-
тенцијал културне баштине, чије очување представља основу за 
укључивање и презентацију целокупног простора.

Ограничење представља недовољна документација како прог-
лашених непокретних културних добара тако и евидентираних и 
истовремено њихово имплементирање у савремене токове живо-
та и адекватно коришћење простора.

3.1.3. Животна средина

У границама Резервата

Резерват представља у већој мери очувани екосистем са по-
себно израженим одликама рељефа и хидрографским појавама, 
изворним и разноврсним представницима флоре и фауне. Овај 
простор је под интензивним утицајем антропогених фактора, 
посебно у делу простора уз Дунав, који је касније заштићен из-
градњом одбрамбеног насипа.

Утицајем на регулацију речног корита дошло је и до промена 
у хидрографији терена, што се рефлектовало на физиономију 
Резервата. Под утицајем мелиоративног деловања, у делу при-
родног добра, у великој мери измењен је изглед вегетације. Ау-
тохтоне шуме су превођене у шумске културе, фаворизовањем 
појединих алохтоних и увођењем нових дендролошких врста. 
Под утицајем антропогеног фактора смањене су површине под 
шумама, а истовремено су повећане површине под ливадама, ора-
ницама и воћњацима.

Акватични екосистеми, који бивају плављени услед природног 
режима вода угрожени су услед неодржавања оптималне дуби-
не водене масе, па захтевају примене мера заштите у наведеном 
контексту.

Повећање површина под засадима плантажних топола, смањује 
плавну зону, а рибљи фонд је посебно угрожен нерационалном и 
неконтролисаном експлоатацијом.

Посебан проблем представљају физичко-хемијске и биолошке 
карактеристике Дунава, који је последњих година загађен индус-
тријским, градским, канализационим и пољопривредним отпад-
ним водама, које садрже разне материје и једињења (присуство 
нафте и уља у води, фенола, пестицида и сл.), што негативно ути-
че на квалитет животне средине, на флору и фауну, посебно на 
ихтиофауну.

Према подацима Покрајинског секретаријата за заштиту жи-
вотне средине и одрживи развој мониторинг воде - површинска 
вода и седимент, је обухватио оне локације на водотоцима који су 
најугроженији испуштањем отпадних вода. Локације за узорко-

7  Извор података: Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад, 2006.г.
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вање су у највећем броју случајева одабране на местима пре брана 
или устава.  

Табела 1. Одабрани профили

Места узорковања 
воде седимента у 

заштићеним зонама и 
акумулацијама

Врста 
седимента

Период узорковања

Место узорковања седмента воде

Горње 
Подунавље

Адлер пс пролећни, летњи -

Петреш пс пролећни, летњи -

Мишвалд пс пролећни, летњи пролећни, 
летњи

Варошвиз пс пролећни, летњи -

Анализа воде је обухватила:
 - Метале (никал, цинк, кадмијум, бакар, олово, хром, 
жива),

 - Минерална уља,
 - Азотне материје (укупни и органски азот, амонијак, ни-
трати, нитрити) и фосфорне материје (укупни фосфор, 
о-фосфати),

 - Органохлорна волатилна једињења (хлороформ, 
1.1.1-трихлоретан, 1,2- дихлоретан, трихлоретен, 
BDHM, DBHM, тетрахлоретен, хлорбензен, бромоформ, 
1,2-дихлорбензен и 1,4-дихлорбензен) и BTEX (бензен, 
толуол, етилбензен и ксилени) ,

 - Полицикличне ароматичне угљоводонике (нафтален, 
аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антра-
цен, флуорен, фенантрен, флуорентен, прирен, бензо(а)
антрацен,кризен, бензо(б)флуорантен, бензо(к)флуоран-
тен, бензо(а)пирен, дибензо (а,х) антрацен, бензо (г,х,и) 
перилен, и индено (1,2,3-цд)пирен),

 - Пестициде (а-, β-, y-i δ-НСН, хептахлор, алдрин, хепта-
хлорепоксид, ендосулфан, РРТ и метаболити, диелдрин, 
ендрин и ендриналдехид).

Такође, према подацима Покрајинског секретаријата за заш-
титу животне средине и одрживи развој праћење концентра-
ција тешких метала и микроелемената у непољопривредном 
земљишту на територији Резервата вршени су на два локалитета:

Табела 2. Локалитети на којима  
се врши праћење квалитета земљишта

Локалитет Опис локације

Резерват

Бачки Моноштор – Штрбац

Сребреница (Дубоки Јендек)

Измерене вредности нису прекорачивале МДК.
Викенд насеља, такође врше негативан утицај на Резерват због 

повећаног броја корисника простора односно његовог неконтро-
лисаног коришћења. Због уништавања изворних шумских ста-
ништа, угрожене су ретке биљне врсте, а индиректно и фауна.

Ван граница Резервата

У непосредној близини Резервата, налази се неколико за-
гађивача који својим радом имају одређени утицај на Резерват. 
У том контексту, у граду Апатину се налазе више привредних 
комплекса – постројења: Апатинска пивара, фабрика чарапа као 
и фекална канализација Апатина, који директно или индирект-
но загађују Дунав. У близини Великог бачког канала се налази 
говедарска фарма ‚‘Колут‘‘ и бањско лечилиште Бездан, који га 
загађују. Речицу Плазовић, у нашој земљи, загађују прасилиште 
и товилиште Земљорадничке задруге Бездан.

У непосредној близини Резервата односно, у Сомбору и Апати-

ну се налази одређени број индустријских објеката, који дегради-
рају квалитет ваздуха у овим градовима и непосредној околини, 
али нису извршена истраживања која би утврдила стање загађе-
ности ваздуха на предметном простору.

На подручју Плана не постоје подаци о квалитету ваздуха. 
Најближe мерно место, према подацима Покрајинског секретари-
јата за заштиту животне средине и одрживи развој, налази се у 
Сомбору на једном мерном месту - Венац Војводе Бојовића - СЦ 
«Соко». Током 2005. и 2006. године, концентрације сумпор-ди-
оксида и азотдиоксида на овом мерном месту нису прекорачиле 
прописане ГВИ, док је прекорачење ГВИ за чађ забележено је 3 
пута. У мереном периоду, забележена су два прекорачења ГВИ 
(450mg/m2/dan) укупних таложних материја и то у априлу, када 
је забележена концентрација од 776 mg/m2/dan, и у јуну када је 
измерена концентрација од 647 mg/m2/dan. 

На простору обухвата Плана земљиште, као природни ресурс, 
угрожено је неадекватним одлагањем отпада, формирањем неу-
ређених сметлишта: 3 код Бачког Брега, једно на путу Бездан-Ба-
чки Моноштор, једно код Стапара, једно код Купусине, једно код 
Сонте и депонија града Апатина, која не функционишу у складу 
са санитарно-хигијенским условима, који су прописани за ову на-
мену.

У складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010.-
2019., ове просторе је неоходно санирати и рекултивисати а 
третман и одлагање отпада са подручја обухвата Плана у складу 
са принципима интегралног управљања отпадом организовано 
прикупљати и део који се не може третирати, одвозити на плани-
рану регионалну депонију у Сомбору (Ранчево).

ОЦЕНА СТАЊА

Утицај човека на простор Резервата, у форми мелиоративних 
радова (подизање насипа, промена токова река, исушивање плав-
них равница и др.) битно је утицао на екосистем. С обзиром на 
то да ове промене еколошке равнотеже нису достигле критичну 
вредност, са адекватним програмима заштите животне средине 
би се поједини нарушени екосистеми могли обновити и ревита-
лизовати.

Поред изузетних природних вредности на предметном прос-
тору, који представљају изворни потенцијал, у постојећем стању, 
присутна су одређена ограничења која угрожавају природне ре-
сурсе и здравље становништва:

-  велике осцилације нивоа Дунава;
-  лош квалитет воде за пиће;
-  одвођење отпадних вода без претходног пречишћавања у 

реципијент;
-  неадекватно одлагање комуналног отпада;
-  слабо контролисано коришћење хемијских средстава у 

пољопривреди;
-  експлоатација минералних сировина;
-  пролазак саобраћајне мреже кроз насељена места.

3.1.4. Демографски развој

Анализа демографског развоја насеља на подручју Плана, из-
вршена је на основу званичних статистичких података пописа 
становништва у периоду 1948-2002. године. 

На подручју Плана налази се 7 насељених места, која припа-
дају Граду Сомбору и општини Апатин, са укупно 38949 станов-
ника и просечном густином од 75-99 становника на 1 km2.

Табела 3. Кретање укупног броја становника

Општина/ Година пописа Прос.стопа раста

Насеље 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991.  2002. 1948/02 1981/02

Град   
Сомбор

Бачки Брег 2244 2218 2045 2006 1770 1585 1388 -0,89 -1,16

Бачки
Моноштор 4555 4636 4560 4590 4432 4205 3920 -0,28 -0,59

Бездан 6691 6681 6813 6427 6085 5472 5263 -0,45 -0,69
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Колут 2927 2877 2597 2148 1866 1710 1710 -1,00 -0,42

Апатин

Апатин 13195 14465 17191 17565 18320 18315  19320 0,7 0,3

Купусина 3200 3146 3133 3063 2694 2442 2356 -0,6 -0,6

Сонта 7181 6981 6821 6508 6313 5991 4992 -0,7 -1,1

Укупно 39993  41004  43160  42307  41480  39720  38949 -0,05 -0,3

На основу извршене анализе може се оценити да је општа де-
мографска ситуација на подручју обухвата Плана неповољна. До-
шло је до пада укупног броја становника (перманентно од 1961. 
године), погоршања старосне структуре и виталних карактерис-
тика популације (опадање стопе наталитета, пораст удела станов-
ништва старијег од 60 година). 

Становништво на подручју Плана налази се у стадијуму дубо-
ке демографске старости и има демографска обележја која карак-
теришу и Војводину као целину (негативни природни прираштај, 
ниски наталитет и фертилитет, висока стопа морталитета и др.), 
јер је Војводина већ деценијама демографски старо подручје. 

Старосна структура и виталне карактеристике популације су 
такве да неће обезбедити побољшање демографске ситуације ни 
у наредном периоду (сем у Апатину, општинском центру). Због 
тога је потребно применом одговарајућих мера демографске по-
литике утицати на успоравање негативних демографских тенден-
ција на подручју обухвата Плана.

ОЦЕНА СТАЊА

Потенцијали у области демографског развоја огледају се у по-
бољшању образовне структуре становништва, већем ангажовању 
женског становништва и порасту опште стопе активности. Ква-
литетна (квалификована) радна снага је потенцијал будућег при-
вредног и укупног равоја подручја. 

Неповољну демографску слику овог подручја карактерише пад 
укупног броја становника (сем у Апатину), висок морталитет (на-
рочито у сеоским насељима), процес уситњавања домаћинстава, 
а све то доводи до одређених проблема и ограничења за даљи раз-
вој планског подручја. 

3.1.5. Мрежа насеља и јавне службе

Мрежу насеља на подручју обухвата Плана чини укупно 7 
(седам) насеља и то четири насеља која припадају Граду Сомбор 
(Бачки Брег, Бачки Моноштор, Бездан и Колут) и три насеља која 
припадају општини Апатин (Апатин, Купусина и Сонта).

Од седам насеља, Апатин је општински центар са функцијама 
градског насеља, Бачки Моноштор, Бездан, и Сонта су развије-
на насеља са основним делатностима и функцијама док су Бачки 
Брег, Колут и Купусина сеоска насеља.

Сва наведена насеља се налазе у непосредном залеђу Резервата 
и имају посебну улогу у заштити, уређењу и коришћењу погод-
ности које пружа Резерват (присуство туриста, приход од тури-
зма, продаја производа нарочито из сопствене производње, лов, 
риболов и др.). 

Табела 4. Преглед насеља према величинским категоријама

Величинска 
категорија

Број 
насеља

Број 
становника

% од укупног 
броја 

становника

Просечна 
величина 
насеља

до 1.000
1.001-3.000
3.001-5.000
5.001-10.000
преко 10.000

-
3
2
1
1

-
5.454
8.912
5.263
19.320

-
14,01
22,88
13,51
49,60

-
1.818
4.456
5.263
19.320

Укупно 7 38.949 100,00 5.564

Густина насељености на подручју Плана износи 75,82 ст/km2 
(средња вредност за АП Војводину износи 93,82 ст/km2). 

Просечна величина насеља на обухваћеном подручју износи 
5.564 становника, што је веће у односу на просечну величину на-
сеља за АП Војводину која износи 4351 становник. Апатин, као 

једино градско насеље, има мањи број становника (19.320 станов-
ника) од просечног градског насеља у Војводини (22.946 станов-
ника).

Јавне службе

С обзиром на величину и карактер насеља која се налазе на 
подручју обухвата Плана, мрежа објеката јавних служби углав-
ном задовољава потребе становништва.

Социјална заштита становништва обезбеђена је путем устано-
ва овог типа, које се налазе у Сомбору и Апатину. 

У свим насељима обезбеђено је предшколско васпитање и об-
разовање и основно школско образовање. За даље образовање 
ђаци су упућени на општинске центре Сомбор и Апатин, у којима 
се налазе средње школе. У свим насељима, поред школе изграђе-
ни су спортски терени, углавном за мале спортове (кошарка, ру-
комет, одбојка, мали фудбал).

Здравствена заштита становништва организована је на нивоу 
Града Сомбора и општине Апатин, тако да се у овим центрима 
налазе домови здравља, док се у осталим насељима налазе здрав-
ствене станице и амбуланте. У Сомбору се налази и општа бол-
ница. Апотеке се налазе у свим насељима (поред постојећих отва-
рају се и приватне апотеке).

Објекти културе се налазе у свим насељима, и то као домови 
културе са одељењима библиотеке. Апатин, као општински цен-
тар садржи и основну библиотеку, галерију, изложбене просторе 
и сл.

Објекти физичке културе се налазе у свим насељима. По-
ред сала за физичку културу то су и спортски терени, углавном 
фудбалска и дечија игралишта. У неким насељима постоје и от-
ворени терени за мале спортове (мали фудбал, рукомет, одбојка).

Поред ових објеката јавних служби, у сваком насељу се налазе 
просторије месне заједнице, поште, банке и др. 

Рурално подручје

Становници сеоских насеља на простору обухваћеном Пла-
ном, осим становања, делимично рада и основног образовања, 
задовољавање потреба вишег реда обављају углавном у центрима 
Апатин, Сомбор, у којима су концентрисани главни привредни, 
културни и образовни садржаји и по потреби у макрорегионал-
ном центру Нови Сад. 

По величини, три насеља припадају величинској групи до 
3.000 становника (Бачки Брег, Колут и Купусина) а два насеља 
величинској групи до 5.000 становника (Бачки Моноштор и Сон-
та) и једно насеље има преко 5.000 становника (Бездан). Атаре 
насеља углавном чини пољопривредно земљиште са изграђеним 
каналима, системима за наводњавање и рибњацима, што предста-
вља повољне услове за развој пољопривреде, нарочито ратарства, 
воћарства, виноградарства (део око Сонте) и сточарства. Једино 
су у атару Бачког Моноштора, због површина које заузима Резер-
ват, заступљене много веће површине шума и шумског земљишта 
(око 37 % шумског земљишта од укупне површине КО).

У атарима постоје изграђени салаши, којих има нешто више на 
подручју Града Сомбора, и економије поред којих се, у случају 
потребе, могу формирати радне зоне већих површина. 

ОЦЕНА СТАЊА

Основни потенцијал у погледу мреже а тиме функција насеља, 
на подручју третираног Планом, представља њихов повољан ге-
осаобраћајни положај.

Проблеми и ограничења у погледу мреже и функције насеља су 
социо-економска деградација насеља; неравномерност у развоју; 
неповољан квалитет стамбеног и грађевинског фонда у насељима 
(посебно у насељима која припадају Граду Сомбору); слаба дина-
мика развоја и изградње насеља због недовољне економске моћи.

3.1.6. Привредни/економски развој и туризам

Најзначајнија привредна делатност, односно доминантна ак-
тивност у насељима на подручју обухвата Плана је пољопривре-
да, изузев Апатина, центра истоимене општине у ком је индус-
трија носилац развоја. 
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Индустрија у Апатину представља област од приоритетног 
значаја и базира се највећим делом на расположивој сировинској 
основи, производним капацитетима и квалитетном кадровском 
потенцијалу. У оквиру индустрије, најразвијенија је прехрамбе-
на индустрија (производња пива), бродоградња, метална индус-
трија, индустрија грађевинског материјала, индустрија за прера-
ду дрвета, графичка индустрија и др. 

Анализа просторног размештаја привредних капацитета у 
обухвату Плана, показала је изузетан степен концентрације ин-
дустријских капацитета у граду Апатину и делимично у Бездану 
(ван граница Резервата). У осталим насељима су углавном капа-
цитети у функцији пољопривреде. 

Највећи број приватних предузетника је из области трговине, 
занатства и угоститељства. Анализа развоја терцијарних делат-
ности на подручју обухвата Плана показала је да делатности 
терцијарног сектора још увек нису достигле ниво који захтевају 
савремени стандарди живљења.

Вредности планског подручја са становишта туризма су вели-
ке, пре свега због богатства мотива, еколошке очуваности, вред-
ности природне и културне баштине, као и делом због приступач-
ности дестинације.

У односу на садржаје боравка, заступљени су бањски, култур-
но-манифестациони, ловни туризам (који сада доминира и који је 
у границама оптималног капацитета ловишта: „Козара“ и „Апа-
тински рит“), риболовни туризам (риболовна подручја „Дунав I“ 
и „Моношторски рит“), образовни (еколошка учионица »Барач-
ка«). Такође је присутна понуда сеоских домаћинстава у селима 
по ободу Резервата. 

Највећи број туриста који посећује Горње Подунавље су до-
маћи туристи – 83%. Туристичка понуда Сомбора и Апатина 
богатством архитектуре, мултикултурне традиције, догађаји-
ма употпуњује понуду подручја. Горње Подунавље изградњом 
Међународне луке у Апатину, марина и пристана, као и приста-
ништа за крузинг добија реалне услове да постане зона наутичког 
туризма, уз примену адекватних мера заштите животне средине 
као и условима заштите у складу са датим режимима у Уредби 
о заштити Резервата, током функционисања и у случају акциде-
ната.

Према подацима из Мастер плана8 највећи број смештајних 
капацитета различитих категорија и нивоа услуга налази се ван 
подручја Плана (хотелски капацитети у Бањи Јунаковић и у Сом-
бору хотел ‚‘Интернационал‘‘). То су једини објекти који могу 
примити веће туристичке групе. У погледу туристичког посло-
вања и промета Горње Подунавље не учествује довољно у креи-
рању туристичког производа у оквиру Кластера Војводина9. Фор-
мирањем Туристичких организација (Сомбор, Апатин) начињени 
су значајни кораци у стварању стратешког партнерства на нивоу 
локалних заједница са циљем развоја туризма. То је видљиво кроз 
формирање нових садржаја и услуга, нових туристичких произ-
вода, повезивања и сарадњу унутар туристичке привреде, орга-
низовање туристичке информативно-промотивне делатности, 
организовање манифестација, унапређење и промоција изворних 
вредности, маркетиншку презентацију туристичких производа.

ОЦЕНА СТАЊА

Развој привредних капацитета на простору Резервата има низ 
ограничења, која проистичу из потребе њеног усклађивања са ре-
жимима заштите овог простора.

Ограничења у развоју привреде ван Резервата, се огледају пре 
свега у недовољној искоришћености постојећих капацитета, паду 
производње, незапослености, престанку рада неких предузећа, 
неразвијеном услужном занатству, недостатку савремених трго-
винских капацитета, лошој опремљености угоститељских обје-
ката као и недостатку смештајних капацитета. Oграничавајући 
фактор развоја је и неповољна демографска слика овог подручја, 
као и непримерен ниво способности, знања и вештина радно ак-
тивног становништва, потребама привреде и тржишта рада.

Потенцијали планског подручја у области индустрије темеље 
се на расположивим природним ресурсима (сировинска основа 
за развој прехрамбене индустрије) и радом створеним вреднос-
тима (прерађивачки капацитети чија недовољна искоришћеност 
представља основ интензивнијег развоја), уз императив заштите 
и очувања животне средине.

Потенцијале развоја туризма на простору обухваћеном Пла-
ном престављају пре свега, очувана природна средина Резервата, 
затим туристички центар Апатин. Постоји значајан потенцијал за 
развој руралног – (салашарског туризма простор између Апатина 
и Сомбора). Насеља као што су Бачки Моноштор, Купусина, Сон-
та као амбијенти са очуваним богатством мултиетничких обичаја 
и манифестација представљају посебну вредност подручја. Поред 
тога евидентни су потенцијали за културно-манифестациони и 
екскурзионо-едукативни туризам, спортско рекреативни, нау-
тички (пре свега простор Апатин-Бездан), ловни и риболовни, 
туризам кратких одмора (citu breaks), пословни туризам MICE. 
Град Сомбор и општина Апатин, као пограничне општине на пла-
ну туризма пружају могућност развоја прекограничне сарадње, у 
циљу обједињавања туристичке понуде, заједничке маркетиншке 
презентације.

Европска-Дунавска бициклистичка стаза представља значајан 
туристички потенцијал.

Ограничења везана за развој туризма на простору обухвата 
Плана су:

 - низак ниво заштите Резервата (викенд градња);
 - недостатак смештајних капацитета;
 - непостојање широког спектра програма (понуде) презен-
тације природне и културне баштине осим оне везане за 
ловни туризам;

 - непостојање јаких локалних туристичких агената или 
организација заинтересова- них за креирање туристичке 
понуде, улагање у маркетинг и менаџмент дестинације;

 - нема централног информативног пункта за туристичко 
подручје Горње Подунавље, као ни адекватног промоти-
вног материјала за страна тржишта.

3.1.7. Пољопривредно земљиште и пољопривреда

Пољопривредно земљиште, на подручју обухвата Плана прос-
тире се на 33 591,82 ha, што представља 58,58% посматраног 
подручја. Далеко су најзаступљеније њивске културе, док су све 
остале категорије пољопривредног земљишта далеко мање за-
ступљене (пашњаци, воћарско-виноградарско земљиште  и сл.).

У границама Резервата

Од укупне површине Резервата која износи 19 605,00ha 
(19.354,81ha)10 само је 1 663,02 ha, или 8,48% пољопривредно 
земљиште.

Услед важећег режима заштите на подручју Резервата, као и 
чињенице да се највећи део Резервата налази под шумама или 
другим природним екоцелинама, пољопривредне активности су 
сведене на минимум.

У Резервату у режиму заштите I (првог) степена није дозвољен 
ниједан вид пољопривредне производње. У режиму заштите II и 
III степена дозвољено је пчеларење и сакупљање шумских пло-
дова, тако да ово представља једини начин пољопривредног ко-
ришћења подручја Резервата.

Ван граница Резервата

Најважнији производни ресурс представља квалитетно 
пољопривредно земљиште. Управо захваљујући томе, пољопри-
вреда представља најважнију грану људске делатности на овом 
подручју.

Ван границе Резервата укупне површине 37 743,01ha (37.994 
ha)11, пољопривредно земљиште представља 84,60% или 31 
928,80ha.

Подручје ван Резервата, а које се налази у непосредном ок-
ружењу треба третирати на посебан начин. Применити стиму-
лативне мере и тако подстаћи произвођаче да на овом подручју 
производе аутохтоне биљне културе, које захтевају минималну 
механичку обраду земљишта и минималну употребу хемијских 
средстава (луцерка, детелина, лековито биље, ливаде и сл.).

Слична је ситуација и када је реч о сточарској производњи, сти-
мулисати пашњачки узгој старих аутохтоних врста.

ОЦЕНА СТАЊА

Значајан развојни потенцијал у области пољопривреде на прос-
тору ван Резервата темељи се на природним ресурсима (земљиш-

  8  Мастер план туристичке дестинације ‚‘ГорњеПодунавље‘‘, научно-истраживачки центар, Економски факултет, Београд 2007.
  9  Стратегија развоја туризма Републике Србије (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 91/2006)
10 Нумерички податак за укупну површину Резервата добијен је геореференцирањем картографских података
11 Површина ван Резервата  је резултат промене настале георефернцирањем картографских података за подручје Резервата
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ни фонд релативно високог квалитета, могућност наводњавања 
и производње здраве хране) као и створеним условима (повољан 
однос обрадивих површина и пољопривредног земљишта и тра-
диција у повртарској и воћарској производњи).

Као ограничавајући фактори могу се јавити умањена могућ-
ност коришћења хемијских средстава, непожељност уношења 
алохтоних врста и ограничена могућност интензивног сточар-
ства.

Подручје у границама Резервата има низ ограничења за развој 
пољопривредне делатности. У складу са режимом заштите готово 
у потпуности искључује све видове пољопривредне производње, 
осим сакупљања шумских плодова и пчеларења (на простору са 
режимом заштите II и III степена). 

3.1.8. Шумско земљиште, шумарство, лов и риболов

Шуме и шумско земљиште

Потенцијали планског подручја су шуме, шумско земљиште у 
оквиру Резервата, као и шуме на простору који је у директном 
контакту са Резерватом, а налазе се у обухвату Плана.

У границама Резервата12

Природно добро СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘ припада Северно-
бачком шумском подручју, а обухвата пет газдинских јединица 
(‚‘Колут-Козара‘‘, ‚‘Карапанџа‘‘, ‚‘Заштићене шуме‘‘, ‚‘Апатински 
рит‘‘ и ‚‘Моношторске шуме‘‘) којима газдује ЈП ‚‘Војводинашу-
ме‘‘, ШГ ‚‘Сомбор‘‘ и две газдинске јединице (‚‘Западна Бачка‘‘ и 
ОКМ) којима газдује ЈП ‚‘Воде Војводине‘‘. Укупне површине под 
шумама и шумским земљиштем чине 14.627,94 hа (74,61% укупне 
површине Резервата).

У режиму I и II степена заштите се налазе фрагменти аутохто-
них шумских састојина изузетно вредни за заштиту. 

Највећи део површина ШГ ‚‘Сомбор‘‘ обухватају шуме и 
шумске културе. По пореклу то су високе (углавном клонови 
тополе) изданачке шуме багрема и других врста. По смеси су 
то углавном чисте састојине на око 70% површина. Ово указује 
на нарушеност екосистема и недостатак аутохтоних природних 
шума чији су главни едификатори храст лужњак и пољски јасен. 
Најзаступљенија је газдинска класа вештачки подигнутих топо-
ла, затим шуме беле и црне тополе и багрема. Најквалитетније 
и најстабилније шумске екосистеме представља газдинска класа 
састојина лужњака. Највећи текући прираст остварују газдинске 
јединице ‚‘Апатински рит‘‘ и ‚‘Моношторске шуме‘‘.

Шуме ЈП ‚‘Воде Војводине‘‘ се простиру дуж насипа на преко 
80 дужних километара. Имају улогу заштите насипа и других во-
допривредних објеката од ударног таласа вода Дунава. Подељене 
су на водозаштитне шуме I и II степена. Шумску састојину чине 
меки лишћари (топола робуста и бела врба).

Ван граница Резервата

На простору ван Резервата а у оквиру обухвата Плана налазе 
се мање површине под шумама и шумским земљиштем и шуме уз 
каналску мрежу које чине 1 236,88 hа, односно 3,28% површина 
ван Резервата. 

Шумарство

У оквиру Резервата врши се експлоатација дрвне масе са об-
раслих површина газдинских јединица које егзистирају са 85 
- 90% површине и запремине на простору Резервата и то према 
подацима ШГ „Сомбор“: ГЈ „Карапанџа“ са 300.891m3 запреми-
не, ГЈ „Моношторске шуме са 605.341m3, ГЈ „Колут - Козара“ са 
15.692,50m3, ГЈ „Апатински рит“ са 511.041m3 и ГЈ „Заштићене 
шуме“ са 178.608m3. Ова дрвна маса биће реализована у наредном 
периоду у складу са Посебним основама газдовања шумама. За ГЈ 
којима газдују „Воде Војводине“ не постоје нумерички показа-
тељи о дрвној маси.

Шуме ван Резервата имају између осталих и производно-заш-
титну функцију. Производна функција се огледа кроз производњу 
дрвне масе за све газдинске јединице. Такође, потенцијал за шу-
марство на територији ван Резервата, представља и непошумље-

но шумско земљиште које ће бити пошумљено у наредном пери-
оду, у складу са планским документима. 

Од прерађивачких капацитета, углавном су заступљене мале 
и средње развијене пилане које се баве производњом фурнира за 
гајбице, као и резаном грађом. Сав прерађени материјал углавном 
иде у извоз. Развој прерађивачких капацитета и даље ће у највећој 
мери зависити могућности пласмана производа на инострано тр-
жиште. 

Ловна фауна и лов 

У границама Резервата

На простору Резервата су установљена два ловишта којима газ-
дује ЈП ‚‘Војводинашуме‘‘. То су ловиште ‚‘Козара‘‘ на површини 
од 11 764 ha и ‚‘Апатински рит‘‘ на површини од 6 579 ha. Ловишта 
су отвореног типа, обзиром да нису ограђена у потпуности. Пре-
ма пољопривредном залеђу протеже се заштитна ограда у укуп-
ној дужини од 848 km. На подручју Резервата постоје два узгој-
на центра крупне дивљачи: један у Бачком Моноштру и други у 
Апатину. У плану је центар за оплемењени узгој ритског јелена.

У ловиштима је заступљена крупна (јелен, срнећа дивљач 
и дивља свиња) и ситна (зец, фазан, дивља гуска, дивља патка, 
препелица, шумска шљука) ловна дивљач. Одређени број врста је 
заштићен као природна реткост.

Бонитирањем станишта ловишта ‚‘Козара‘‘ утврђен је бонитет 
I разреда за јелене и дивље свиње и III за срнећу дивљач. Био-
лошки капацитет у овом ловишту износу 1200 грла за јеленску 
дивљач, 300 грла за срне и 600 грла за дивље свиње. Економски 
капацитет овог ловишта износи 1536 грла за јеленску дивљач, 
388 грла за срне и 960 грла дивље свиње. У ловишту ‚‘Козара‘‘ 
је предвиђено интензивно гајење дивљачи европског јелена у 
циљу добијања потомака доброг генетског потенцијала, у ревиру 
‚‘Штрбац‘‘ на површини од 153,68 ha. 

У ловишту ‚‘Апатински рит‘‘ је утврђен II бонитетни разред за 
јелена и дивљу свињу и III/IV за срну. Матични фонд дивљачи у 
ловишту ‚‘Апатински рит‘‘ износи 450 грла за јеленску дивљач, 
120 грла за срне и 180 грла за дивље свиње, а економски капа-
цитет ловишта износи 576 грла за јеленску дивљач, 156 грла за 
срне и 316 грла за дивље свиње. Ловиште ‚‘Апатински рит‘‘ је оп-
ремљено ловачком кућом у Месарским ливадама, а ловиште ‚‘Ко-
зара‘‘ ловачком кућом на локалитету ‚‘Штрбац‘‘. У оба ловишта 
се налази велики број ловно-техничких објеката.

Укупно ловно-продуктивна површина у оба ловишта је 15 959 
ha. Највише површина се налази под шумом, шумским земљиш-
тем, пашњацима и ливадама. 

Ван граница Резервата

На овом простору евидентирана су два ловишта ловачких уд-
ружења (‚‘Западна Бачка‘‘ на територији Града Сомбора и ‚‘Круш-
ковац‘‘ на територији општине Апатин). Ловиште ‚‘Западна Ба-
чка‘‘ има укупну површину од 112 781 ha са ловном површином 
од 105 000 ha. Површина ловишта ‚‘Крушковац‘‘ је 28 812 ha са 26 
200 ha ловне површине. У оба ловишта која спадају у равничарска 
су, према структури земљишта, најзаступљеније оранице, ливаде 
и пашњаци. Гајене врсте дивљачи у оба ловишта су зец, срна, фа-
зан и пољска јаребица. 

Према станишним условима ловишта ‚‘Западна Бачка‘‘ утврђен 
је I бонитетни разред за зеца, II за срну и фазана а III за пољску ја-
ребицу. Бонитет станишта у ловишту ‚‘Крушковац‘‘ за срну, зеца 
и фазана, је II, а за пољску јаребицу је III.

У оба ловишта постоје бројни ловно-технички објекти. На 
територији Града Сомбора установљено је ловиште ‚‘Колут-Ри-
бњак‘‘ на површинама ПП ‚‘Колут‘‘ АД а на територији општине 
Апатин установљено је ловиште ‚‘Свилојево-рибњак‘‘ на повр-
шинама ДПП ‚‘Јединство‘‘ Апатин. У оба ловишта заступљена је 
у највећем броју перната дивљач.

Риболовна фауна и риболов

Дунав са припадајућим плавним подручјима представља ста-
ниште 6 врста риба за које се одређује први степен заштите (гавчи-
ца, источна говедарка, чиков, белавац, мали и велики вретенар)13. 

12 Подаци из Основе газдовања шумама за наведене ГЈ, ЈП ‚‘Војводинашуме‘‘ Петроварадин, ШГ ‚‘Сомбор‘‘  Сомбор
13 Студија: ППППН СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘ - Заштита и уређење постојећих природних вредности, Завод за заштиту природе Србије, 2007.г.
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Од 22 рибље врсте које се налазе на Прелиминарном списку врста 
за црвену листу кичмењака Србије, у водотоку Дунава и речним 
рукавцима који га окружују, а налазе се у границама Резервата 
(у сва три режима заштите), присутно је 16 врста (кечига, штука, 
гавчица, источна говедарка, речна мрена, шаран, бркица, чиков, 
јегуља, манић, балавац, пругасти балавац, смуђ, смуђ камењар, 
мали и велики вретенар).

Поред поменутих врста – природних реткости налазе се и 
економски значајне врсте риба, као угрожене у Дунаву и плав-
ној зони (кечиге, штука...). Поред аутохтоних врста риба, данас 
у Дунаву живе и рибе које су унесене стихијски или пак циљним 
порибљавањем. Присутно је опадање економски значајних врста 
и пораст мало цењених, чија заступљеност у улову може да буде 
и до 60%. На подручју у обухвату Плана постоје три формирана 
шаранска рибљака (Бездан, Колут и Сонта) док је у Бајском кана-
лу започет кавески узгој рибе.

У претходном периоду било је покушаја са организованим 
узгојем рибе у природним условима, порибљавањем отворених 
водених површина у пределу старе пумпе код Апатина али нема 
података о економским ефектима оваквог узгоја.

ОЦЕНА СТАЊА

У границама Резервата

Потенцијали у области шумарства на простору Резервата су 
привредни ефекти узгоја шума и фрагменти аутохтоних шума, 
значајних, пре свега, са аспекта заштите природе. 

Ограничење у замени великих површина под плантажним то-
полама аутохтоним шумама, представља неповољан хидролошки 
режим. Такође, угроженост шумског екосистема на подручју Ре-
зервата присутна је и од чиниоца абиотичког (климатски, педо-
лошки услови, водни режим) и биотичког порекла (обољења дрве 
масе, бесправна сеча, пожар). Значајно је присутно негативно де-
ловање дивљачи (пре свега крупне дивљачи) на овим просторима. 

Ван граница Резервата

На простору у обухвату Плана ван Резервата, за развој шумар-
ства као привредне гране нема већих потенцијала, изузев нео-
браслог шумског земљишта. Ограничење у повећању површина 
под шумама, је велика заступљеност плодног пољопривредног 
земљишта које је уређено системом мелиоративних канала и сис-
тема за наводњавање.

У погледу развоја рибарства све водене површине на подручју 
обухвата Плана представљају потенцијална риболовна подручја. 
У рукавцима Дунава и каналима основне каналске мреже постоје 
повољни услови за проширење постојећих и формирање нових 
рибњака.

Органичење у развоју рибарства представља нерационална и 
неконтролисана експлоатација рибе кроз риболов који је угрозио 
рибљи свет.

3.1.9. Водни ресурси и минералне сировине

Површинске воде

Дунав је главно хидролошко обележје Специјалног резервата 
природе Горње Подунавље. Са бројним меандрима, рукавцима, 
ујезереним рукавцима, барама и адама – Дунав у Резервату ства-
ра несвакидашњу хидрографску слику. Има одлике плувијално – 
нивалног режима. Највиши средњи месечни водостаји се јављају 
у јуну и то у Бездану 322 cm, а у Апатину 403 cm. Најнижи водос-
таји се јављају у октобру и новембру. Режим протицаја прати ре-
жим водостаја. Највећи је забележен у јуну (2747 m3/s), а најнижи 
у новембру (1554 m3/s) и октобру (1555 m3/s).

Апсолутно максималан протицај на профилу Бездан износи 
8260 m3/s, а апсолутни минимум износи 610 m3/s. На профилу Бо-
гојево, апсолутни максималано забележен протицај износи 9290 
m3/s, а апсолутни минимум износи 915 m3/s.

Дунавска вода и њен режим су међу одлучујућим факторима 
опстанка биљног и животињског света. Основни водоносни слој 
је у директној хидрауличкој вези са реком. Стога стање водостаја 
реке Дунав диктира и режим нивоа подземних вода на подручју. 

Поред Дунава, као најзначајнијег површинског тока у Резерва-
ту се налази још неколицина значајних површинских акваторија:

Плазовић протиче између Бездана и Бачког Моноштра. Укупна 
дужина тока у заштићеној зони износи 4 km.

Велики бачки канал је део каналске мреже Дунав-Тиса-Дунав. 
Кроз Резерват, протиче у дужини од 6 km. Канал се налази под 
режимом II степена заштите. Има функцију коридора између Мо-
ношторског рита и шуме Штрбац.

Канал Бездан – Пригревица у дужини од 18 km, представља 
напајајући крак система Дунав – Тиса – Дунав, водом из уставе 
код Бездана. Налази се у режиму II степена заштите.

Речни рукавци, језера и баре су једна од главних хидрограф-
ских одлика Резервата. Настали су у непрестаном процесу меан-
дрирања реке и померања речног корита. Народ речне рукавце 
назива дунавцима. 

Бајски канал се протеже паралелно са Дунавом, од Баје до Ве-
ликог бачког канала, са којим је спојен преко преводнице и уставе 
Шебешфок. Дужина Бајског канала износи око 10 km. Највећим 
делом Бајски канал се налази у напуштеном кориту Дунава. 
Бајски канал је заштићен режимом II степена заштите.

Барачка се протеже правцем исток–запад. Барачка је у једном 
сектору пресечена одбрамбеним насипом. Просечени део рукавца 
се зове Мртва Барачка. Западно од насипа се налази Жива Барач-
ка, која се користи као зимовник за бродове и чамце. На контакту 
између Живе и Мртве Барачке се налазе црпне станице Бездан I и 
Бездан II. Жива Барачка се налази у режиму III степена заштите, 
а Мртва Барачка је у режиму II степена заштите.

Моношторски Дунавац (II степен заштите) се налази јужно од 
Бачког Моноштра у дужини од око 8,5 km. Од Дунава је одвојен 
насипом, подигнутим 1966. године. Због тога је изграђена устава 
Кузук, којом је моношторски Дунавац технички ипак спојен са 
Дунавом.

Југозападно од Бачког Моноштра се налазе још два рукавца. 
Оба су позната под именом Стари Дунавац. Налази се у режиму 
II степена заштите.

Петрешки Дунавац (II степен заштите) је један од три изразита 
рукавца у Апатинском риту. Само при високим водостајима има 
површински контакт са Дунавом. 

Сребренички Дунавац (II степен заштите), такође у Апатин-
ском риту. При ниским водостајима Дунава, ниво воде у њему 
нагло опада, а повремено и пресушује.

Стакларски Дунавац (II степен заштите) се налази у крајњим 
јужним деловима Горњег Подунавља, на локалитету Стаклара.

Језера и баре представљају последицу укупне активности Ду-
нава. То значи да су флувијалног порекла. У Резервату их има на 
десетине.

Подземне воде

Подземне воде (фреатске и артеске) имају утицаја на биљни и 
животињски свет. Значајан су чинилац у формирању водених, 
мочварних, ливадских и шумских екосистема у Резервату.

Фреатска издан се храни инфилтрацијом атмосферских пада-
вина, инфилтрацијом воде из Дунава и притицањем воде из више 
лесних и пешчаних предела.

У алувијалној равни фреатске воде се налазе на малим дубина-
ма између 1,5 и 2,5 m. У југозападним деловима Апатинског рита 
током пролећа и почетком лета, изданска вода се приближава по-
вршини на дубини мањој од 1 m, док на вишим површинама она 
премашује дубину од 3 m.

Порасту нивоа подземних вода претходи пораст водостаја Ду-
нава. Када је апсолутна висина водостаја Дунава већа од висине 
фреатске издани, ниво издани расте. Насупрот томе, ниво издани 
се спушта у дубину, када је ниво Дунава нижи од нивоа издани. 
То значи да водостај Дунава утиче на режим фреатске издани у 
приобаљу.

Минерални ресурси

У границама Резервата

У границама Резервата не врши се експлоатација нити су еви-
дентирана лежишта минералних сировина.
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Ван граница Резервата

На основу података којима располаже Секретаријат за енерге-
тику и минералне сировине, хидрогеотермални потенцијали на 
простору обухвата Плана испитани су на бушотинама Бб-1, БМ-1, 
Кпс-1/х.

Поред наведених активних истражних простора и експлоата-
ционих поља на простору обухвата Плана, у протеклом периоду 
су регистроване и истражене појаве песка и шљунка које немају 
већи економски значај, изузев појаве глине у атару насеља Колут 
где постоји циглана која тренутно не ради.

ОЦЕНА СТАЊА

На подручју обухвата Плана констатована су значајна лежишта 
питке воде. Основно ограничење представља лош квалитет питке 
воде и недовољна развијеност водоводних система. Што се повр-
шинских вода тиче, квалитативне карактеристике реке Дунав на 
профилу Бездан не задовољава прописану II класу вода. Највеће 
ограничење представља недостатак канализационих система за 
прикупљање и одвођење отпадних вода, као и недостатак система 
за пречишћавање отпадних вода. 

Најизраженији угрожавајући фактор представљају мелиора-
тивни и хидротехнички радови, као и хидротехничка решења 
регулације количине воде у ритовима. Подизање одбрамбених 
насипа уз Дунав, спречило је природни режим плављења великог 
дела површина које су остале одвојене од осталог дела, са друге 
стране насипа. Нарушени режим плављења покушава се попра-
вити изградњом упусно-испусних система. Каналска мрежа хид-
росистема ДТД (Дунав-Тиса–Дунав), која једним делом пролази 
кроз Резерват, такође негативно делује на ово подручје, јер има 
за циљ исушивање алувијалне равни Дунава и спуштање нивоа 
подземних вода ради дугорочне промене намене станишта, што 
се директно одражава на изворну хидролошки условљену веге-
тацију.

Засипање, замуљивање и зарастање постојећих бара и канала, 
а посебно старих рукаваца који су пресудни за правилан доток 
и проток воде на воденим и мочварним стаништима придоносе 
смањењу водених површина. На тај начин долази до сталног по-
дизања, тј. уплићавања рита. 

3.1.10. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

У оквиру простора третираног Планом егзистирају капаците-
ти свих облика саобраћаја и то преко система путева различитог 
хијерархијског нивоа, железничких пруга, пловног пута Дунав и 
канала из система ОКМ ХС ДТД, док у ближем окружењу постоје 
капацитети ваздушног саобраћаја (у Сомбору) који се могу увес-
ти у функцију укупне афирмације овог простора. 

У границама Резервата

Путна мрежа на простору Резервата није системски формира-
на, не постоји просторна интегралност повезивања насеља, тер-
минала различитих видова саобраћаја као и потенцијалних лока-
литета прихватних објеката наутичког туризма (марина).

У оквиру самог Резервата налази се државни пут I реда бр.17.1, 
као и бр.18 (преклоп), као и општински пут, Бездан – Бачки Мо-
ноштор - Сомбор, са утврђеним коридорима. Такође, налази се и 
гранични прелаз за путни саобраћај са Републиком Хрватском - 
ГП Бездан (Батина).

Некатегорисани путеви у оквиру Резервата углавном омо-
гућују доступност до парцела, као и до појединих важних лока-
литета (шумске куће, видиковци – осматрачнице и сл.) и у функ-
цији су заштите од акцидентних ситуација, заштите и одржавања 
екосистема. 

Пловни пут реке Дунав се налази у оквиру Резервата, као за-
падна граница, преко кога је могуће приступити свим садржајима 
у приобаљу и Резервату средствима водног саобраћаја. 

Ван граница Резервата

Геосаобраћајни положај овог простора је ексцентричан у одно-
су на постојеће друмске саобраћајне капацитете највишег хије-

рархијског нивоа у саобраћајној мрежи Војводине и Србије. Пу-
теви из система категорисане путне мреже, у обухвату Плана ван 
граница Резервата, су:

 - државни пут I реда бр.18, (Hercegszanto) граница 
Мађарске – Бездан - Сомбор –Српски Милетић – Оџаци 
– Бачка Паланка – (прекид преко територије Хрватске) – 
Ердевик – Е-70 – Кузмин – Сремска Рача – граница БИХ 
(Бијељина), 

 - државни пут I реда бр.17.1, (Батина) граница Хрватске – 
Бездан – Сомбор – Келебија - граница Мађарске (Томпа), 

 - државни пут II реда бр. 101, Кула – Сомбор – Апатин – 
Сонта – Богојево.

 - као и општински - локални путеви 
- Бездан – Бачки Моноштор - Сомбор 
- ДП бр.101 - Купусина – ДП бр.101 
- ДП бр.101 – Пригревица – ДП бр.18
- Апатин – Рибарево - Дунавац

Изграђеност постојећих категорисаних путева, који омогућују 
доступност простору Резервата из више праваца, не задовољавају 
основне критеријуме комфора и нивоа саобраћајне услуге. 

У оквиру простора и у окружењу око Резервата постоје капа-
цитети железничког саобраћаја који се минорно користе у сврху 
транспорта. Железничка пруга Суботица - (Сомбор – Пригреви-
ца) - Богојево – државна раница (Хрватска), је са ниским експло-
атационим карактеристикама и то далеко испод европских стан-
дарда. 

Водни саобраћај на простору обухваћеном Планом заступљен 
је преко међународног пловног пута реке Дунав и пловног пута 
канала из система ДТД, али превозни капацитети се користе да-
леко испод капацитивних могућности.  

Ваздушни саобраћај за потребе овог подручја се одвија преко 
аеродрома ‚‘Никола Тесла‘‘ (за путнички и карго саобраћај), који 
у потпуности задовољава садашњи обим захтева. Мањи аеродро-
ми су лоцирани у непосредном окружењу Сомбора (војни аеро-
дром). За потребе пољопривредне авијације и заштитни третман 
шума, постоје полетно-слетне травнате стазе у свим општинама 
обухваћеним Планом. 

Генерално се намеће закључак да постојећа инфраструктура 
представља добру основу за даљи развој саобраћаја.

Као значајне саобраћајне тачке у контакту са окружењем – су-
седним државама намећу се и гранични прелази (ГП) и то:

ГП Бездан (Батина) – путни са Републиком Хрватском;
ГП Богојево (Ердут) – путни са Републиком Хрватском;
ГП Богојево (Ердут) – железнички са Републиком Хрватском;
ГП Бачки Брег (Hercegszanto) – путни са Републиком Мађар-

ском.

ОЦЕНА СТАЊА

У области саобраћајне инфраструктуре јављају се следећа 
ограничења која лимитирају развој простора Резервата:

- непостојање система саобраћајне мреже чији сегменти 
опслужују овај простор, чиме се у знатној мери лимити-
ра могућност приступа локалитетима у Резервату;

- неизграђеност и неразвијеност путне мреже у оквиру Ре-
зервата значајно утиче на степен угрожености овог прос-
тора у акцидентним ситуацијама и

- непостојање утврђених путања немоторних кретања која 
неће нарушавати природне услове живота.

Постојећа (изграђена) саобраћајна инфраструктура свих са-
обраћајних видова (друмски, железнички, водни), уз рекон-
струкцију и модернизацију свих капацитета, као и изградњу и 
доградњу недостајућих делова саобраћајних мрежа чине солидан 
потенцијал овог простора.

Реализацијом потенцијала из домена саобраћаја омогућиће се 
брз, безбедан и квалитетан приступ овом подручју из свих окол-
них како регионалних и градских центара, тако и из суседних 
земаља.

3.1.11. Водопривреда и водопривредна инфраструктура 

У границама општине Апатин налазе се системи за одводња-
вање Кучка, 9-3а Апатин, Штајер I и II, Пригревица, Свилојево – 
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Сонта, Сонћански рит, Кеверча и Дубоки јендек. Овом општином 
су обухваћени и делови система за одводњавање Сига – Казук, 
ДТД Чичови – Милетић, ДТД Буковац и 9-6 Купусина. Други део 
ових система се налази на делу Града Сомбора. Поред ових сис-
тема у границама Града Сомбора се налазе Кенђија – Карапанџа, 
Бездан – Бачки Брег, Бездан, Острво, Бездан – Бачки Моноштор, 
Плазовић као и систем за одводњавање Северна Мостонга. На на-
веденим системима за одводњавање постоји тренутно око 1.065 
km канала за одводњавање различитих карактеристика са око 927 
цевастих и плочастих пропуста, устава, уливних грађевина итд., 
као и два деонична центра за одбрану од поплава: ‚‘Апатин‘‘ у 
Апатину и ‚‘Старо Село‘‘ на подручју Сига – Казук.

Целокупна површина Града Сомбора и општине Апатин, сем 
уског појаса у небрањеном делу између корита Дунава и насипа 
прве одбрамбене линије, обухваћена је системима за одводња-
вање (мелиоративна каналска мрежа са црпним станицама чиме 
се стварају услови за успешно одвијање пољопривредне произ-
водње).

На предметном подручју постоје црпне станице за пребаци-
вање вишкова воде у реципијенте: 9-3а код Апатина, 9-1а Кевер-
ча, 9-5 Богојево, 9-6 Купусина, 9-8 Бездан Нова, 9-8 Бездан Стара 
и 9-13 Кенџија. 

Од водопривредних објеката за заштиту од штетног дејства 
вода на предметном подручју налазе се: насип прве одбрамбе-
не линије од km 0+000 до km 61+394, насипи друге одбрамбе-
не линије и локализационе линије са укупном дужином од km 
0+000 до km 53+841. Насипом прве одбрамбене линије се брани 
око 50.000 ha пољопривредног земљишта и 22 насељена места са 
100.000 становника.

Табела 5. Рибњаци 

 Р.бр. Назив 
рибњака Место Водозахват/реципијент Површина 

(ha)

1. Сонта -

2. ‚‘Бачка‘‘ Колут
водозахват на водотоку 
Плазовићу, реципијент 

канал ‚‘Бели Јарак‘‘
215.00

3. ‚‘Горњи 
пашњак‘‘ Бездан водоток Плазовић 17,56

Табела 6. Заливни системи у обухвату Плана

 Р.бр. Систем за наводњавање и 
назив корисника Место Површина з.с. 

(ha)

1. ‚‘Поћаска‘‘ Бачки 
Моноштор -

2. ‚‘Бачка‘‘ Колут 215

3. ‚‘Горњи пашњак‘‘ Бездан 17,56

4. ЗС ‚‘Млади Борац‘‘ 
ПП ‚‘Млади Борац‘‘ ДП Сонта 300

5. ЗС ‚‘Телеп‘‘ 
ПП ‚‘Колут‘‘ Колут 445

6. ЗС ‚‘Кенђија‘‘ 
ПП ‚‘Подунавље‘‘ Бездан 225

7. ЗС ‚‘Дорослово‘‘ 
ЗЗ ‚‘Дорослово‘‘ Дорослово 30

Снабдевање водом

Просечна експлоатација подземних вода на територији општи-
не Апатин процењена је на око Q=200 l/s. Захваћене су подземне 
воде из основне водоносне средине у приобаљу Дунава (изво-
риште градског насеља Апатин) и слободне ‚‘прве‘‘ издани. Водо-
захвати су искључиво бушени цевасти бунари, којих на извориш-
тима јавног водоснабдевања има више од 15.

Организовано водоснабдевање Апатина врши се са изворишта 
које се налази у брањеној зони од високих вода Дунава, у непо-
средној близини бродоградилишта, а подземне воде захватају се 
бушеним бунарима. Просечна експлоатација подземних вода са 
овог изворишта процењена је на око Q=60 l/s, а максимална екс-

плоатација на око Q=80 l/s. Градски водовод је према пројекту 
димензионисан на 185 l/s, када би на водоводни систем требало да 
буду прикључени и насеља Пригревица, Сонта и Купусина. Данас 
су на водоводни систем прикључени насеље Апатин и део индус-
трије и насеље Свилојево. Квалитет подземних вода не задовоља-
ва нормативе воде за пиће, повећан је садржај гвожђа и нитрата, 
те се на изворишту врши прерада воде. Већи привредни субјекти 
(Пивара и хладњача) имају своја изворишта, како за технолошке 
тако и за санитарне потребе. Према технолошком процесу и броју 
запослених радника, процењује се укупна просечна експлоата-
ција подземних вода из ових изворишта износи преко Q=100 l/s. 

Насеље Купусина се организовано снабдева водом за пиће са 
изворишта које се налази на источној периферији насеља, а бу-
нарима се захватају подземне воде слободне, ‚‘прве‘‘ издани, из 
водоносних средина плиоцена. Просечна експлоатација подзем-
них вода из изворишта, према процени, је око Q=3,5 l/s. Квалитет 
подземних вода не задовољава у потпуности нормативе воде за 
пиће - повећан је садржај гвожђа. 

Организовано снабдевање водом за пиће у Сонти се обавља са 
изворишта које се налази на североисточној периферији насеља, а 
захваћене су подземне воде основног водоносног комплекса. Про-
сечна експлоатација подземних вода процењена је на око Q=8 l/s. 
Квалитет подземних вода не задовољава у потпуности нормативе 
воде за пиће - повећан је садржај гвожђа изнад МДК. Врши се 
деферизација захваћених вода.

Насеље Бачки Брег сe организовано снабдева водом за пиће са 
изворишта у насељу, којим су захваћене подземне воде основног 
водоносног комплекса. Просечна експлоатација подземних вода, 
према процени, износи око Q=2 l/s, а квалитет подземних вода не 
одговара нормативима воде за пиће - повећан је садржај гвожђа и 
мангана изнад МДК. 

Насеље Колут снабдева се водом са изворишта у централном 
делу насеља, којим су захваћене подземне воде из водоносних 
средина плиоцена. Према процени просечна експлоатација под-
земних вода је око Q=2,5 l/s. Квалитет захваћених вода је задо-
вољавајући.

У насељу Бездан организовано водоснабдевање обавља се кап-
тирањем подземних вода основног водоносног комплекса са из-
воришта које се налази јужно од насеља. Просечна експлоатација 
подземних вода, према процени, износи око Q=6 l/s. Квалитет 
подземних вода не одговара у потпуности нормативима воде за 
пиће - повећан је садржај гвожђа, органских материја и амонијум 
јона преко МДК. У насељу постоји и постројење за припрему воде 
за пиће капацитета Q=30 l/s, чији капацитет није довољно иско-
ришћен.

Организовано снабдевање водом за пиће становништва и при-
вредних субјеката у насељу Бачки Моноштор обавља се капти-
рањем подземних вода основног водоносног комплекса и „прве“ 
издани на изворишту које се налази јужно од насеља. Процењена 
просечна експлоатација подземних вода је око Q=5 l/s. Квалитет 
подземних вода не одговара нормативима воде за пиће - повећан 
је садржај органских материја изнад МДК.

Што се одвођења отпадних вода тиче, канализација отпадних 
вода није изведена ни у једном насељу, сем у Апатину. Непре-
чишћене отпадне воде Апатина се испуштају у реку Дунав, у зони 
заштите Резервата (између обале Дунава и матице реке-границе). 
На основу постојеће документације и мерења утврђено је да укуп-
но органско оптерећење Апатина преко 30000 ЕС (еквивалентних 
становника). Посебно треба нагласити да се у исту зону упуштају 
непречишћене отпадне воде Пиваре. Такође, на основу постојеће 
документације, укупно претворено органско оптерећење које 
Пивара испушта у Дунав је преко 170.000 ЕС. Укупно органско 
оптерећење које се упушта у зони Апатина је цца 200000 ЕС. То је 
највеће органско загађење на току Дунава од Новог Сада до гра-
нице са Мађарском (од км 1255 до км 1433). У наредном периоду 
следи даља изградња канализационе мреже у Апатину, почетак 
изградње у осталим насељима Општине, као и завршетак радова 
на пречистачу у Апатину. На ППОВ у Апатину прикључиће се и 
канализациони системи из свих насеља у општини Апатин.

ОЦЕНА СТАЊА

На подручју које је обухваћено предметним просторним пла-
ном налази се насип прве одбрамбене линије, у дужини од 61,394 
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km, који представља стратешки обекат за одбрану од попла-
ва. Саставни делом насипа за одбрану од поплава сматра се и 
заштитини појас са шумом и заштитним зеленилом (заштитне 
шуме) у инундационом подручју, у ширини 50 m поред насипа, 
као одводни канали паралелни насипу у брањеном подручју, на 
удаљености од 10 m до 50 m од ножице насипа. Поред насипа прве 
одбрамбене линије, на подручју које је обухваћено просторним 
планом се налазе и насипи II одбрамбене линије и локализациони 
насипи у укупној дужини од 75,56 km.

Становништво и индустрија у обухвату Плана, снабдевају се 
на задовољавајући начин довољном количином воде. Сва насеља 
имају или локалне системе (Купусина, Сонта, Пригревица) или 
су прикључена на градски апатински водовод. У Водопривредној 
основи Србије, алувијон Дунава означен је као „повољна зона за 
регионално извориште водоснабдевања дела Бачке, од Бездана до 
Богојева“. Снабдевање водом индустрије сконцентрисано је нај-
више у самом граду Апатину, прикључењем на градски водовод 
или из сопствених водозахвата, када је у питању већи потрошач 
воде. Уназад 20 година успешно се користи и термоминерална 
вода на локацији бање „Јунаковић“.

Што се одвођења и пречишћавања отпадних вода тиче, 
ситуација је у том сегменту најлошија, јер ни једно насеље 
у обухвата Плана нема изграђен канализациони систем, 
као ни постројење за пречишћавање отпадних вода.   

3.1.12. Енергетика и енергетска инфраструктура 

Гасоводна инфраструктура

На простору обухвата Плана, ван граница Резервата, изграђен 
је разводни гасовод високог притиска РГ-04-15 за гасификацију и 
насеља Апатин као и свих насеља у општини, изграђен је и ком-
плекс ГМРС ‚‘Апатин‘‘ са МРС за широку потрошњу на кат. парц. 
5714/2. Гасификована су насеља Апатин, Купусина и Сонта.

Нафтоводна инфраструктура

На подручју у обухвату Плана, у границама Резервата код Без-
дана, налази се нафтни терминал са резервоаром за нафтне дери-
вате (1300 m3), танкваном/аутопунилиштем и 14 објеката који се 
користе као бункер станице.

Електроенергетска инфраструктура
 
Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору 

обухваћеном Планом, обезбеђено је из трафостаница ТС 110/20 
kV „Апатин“, инсталисане снаге 2x31 kVА, ТС 110/20 kV „Сом-
бор1“, инсталисане снаге 2x31 kVА и ТС 110/20 kV „Сомбор2“, ин-
сталисане снаге 2x31 kVА.

Све три трафостанице су везане у 110 kV далеководну петљу 
Сомбор-Апатин-Оџаци-Врбас-Кула-Црвенка–Сомбор, те је обез-
беђена велика сигурност напајања потрошача на овом простору.

У обухвату Плана изграђени су 110 kV далеководи број 1215 
Апатин–Бели Манастир, 1107/3 Апатин-Оџаци и 1107/2 Апатин-
Сомбор 2. 

Већи део преносне мреже је одговарајућег квалитета. Цело-
купно подручје се напаја са 20kV напонског нивоа. Капацитети 
изграђених трафостаница такође су задовољавајући.

Секундарна (нисконапонска) мрежа непосредно напаја потро-
шаче и може се констатовати да покрива сва насељена места као и 
појединачне туристичке локалитете.

Насеље Апатин се напаја преко ТС 110/20 kV „Апатин“ преко 
осам 20 kV извода.

Купусина се напаја преко 20 kV „Аеродром“, а постоји веза за 
напајање преко 20 kV извода „Бачки Моноштор“. 

Сонта се напаја преко 20 kV „Сонта“, а постоји веза за напајање 
преко 20 kV извода „Богојево“.

Преко 20 kV извода из ТС 110/20 kV „Сомбор 2“ се напајају сле-
дећа насеља: Бачки Моноштор, Бездан, Бачки Брег и Колут.

Бачки Брег се напаја преко 20 kV „Колут“, а постоји веза за на-
пајање преко 20 kV извода „Бездан“. 

Колут се напаја преко 20 kV „Колут“, а постоји веза за напајање 
преко 20 kV извода „Бездан“.

Бачки Моноштор се напаја преко 20 kV „Бачки Моноштор“, а 

постоји веза за напајање преко 20 kV извода „Бездан „ и извода 
„Аеродром“. 

Бездан се напаја преко 20 kV „Бездан“, а постоји веза за на-
пајање преко 20 kV извода „Бачки Моноштор“.

Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је задовоља-
вајућа у погледу покривености простора, али не и у погледу ка-
пацитета и техничких карактеристика водова и дистрибутивних 
трафостаница. 

Један број дистрибутивних трафостаница 20/0,4 kV је са пови-
шеним оптерећењем, а у средњенапонској мрежи и у делу ниско-
напонске мреже су повишени падови напона. 

Постојећа нисконапонска мрежа је највећим делом надземна, 
кабловски начин напајања углавном је заступљен у већим на-
сељима. Реконструкција нисконапонске мреже у насељима је де-
лимично извршена, те је потребно у потпуности исту завршити.

Сви излетнички локалитети и садржаји ван насеља су снабде-
вени електричном енергијом. Потребно је повећати сигурност и 
квалитет напајања.

Јавна расвета у насељима, као и на туристичким локалитетима 
није осавремењена, те је потребно у наредном периоду реконстру-
исати у складу са новим технологијама развоја расветних тела. 

ОЦЕНА СТАЊА

У области енергетске инфраструктуре потенцијал чини из-
грађена гасоводна инфраструктура, која пружа могућност гаси-
фикације свих насеља као и потрошача у простору обухвата Пла-
на ван граница Резервата.

Изграђена електроенергетска мрежа представља потенцијал са 
аспекта развоја овог простора, а надземна високонапонска елек-
троенергетска мрежа у атару, ван насеља представља ограничење 
приликом изградње других објеката. 

3.1.13. Електронске комуникације и електронска  
комуникациона инфраструктура

Електронска комуникациона инфраструктура на подручју 
обухвата Плана, којом су обухваћени електронски комуника-
циони објекти, телефонске централе, спојни путеви, приступна 
и разводна мрежа у насељима већим делом је и по квалитету и по 
капацитету на задовољавајућем нивоу.

У свим насељима још увек није извршена аутоматизација и 
дигитализација електронске комуникационе опреме и система. 
Спојни путеви између комутационих чворишта остварени су 
већим делом оптичим кабловима уз главне путне правце, а мањим 
делом радио-релејном везом. 

Подручје Града Сомбора заједно са подручјима општина Апа-
тин у електронским комуникацијама чини подручје мрежне гру-
пе Сомбор. Тенденција у електронским комуникацијама је да се 
класична чворна подручја гасе.

ГАТЦ Сомбор је повезана према транзитној централи Нови Сад 
оптичким каблом са два правца и то један правац преко Куле, а 
други преко Оџака. Такође је реализована веза према ГАТЦ Су-
ботица оптичким каблом који је уједно део магистралног међу-
народног правца према Мађарској. Други међународни правац је 
такође према Мађарској преко граничног прелаза Бачки Брег.

Оптички каблови су изграђени према свим већим местима. У 
наредном периоду је потребно планирати изградњу оптичких ка-
блова и према мањим насељима (Бездан-Дунав), као и изградњу 
прстена оптичких каблова који би повезао садашњу звездасту 
мрежу оптичких каблова.

Изграђеност широкопојасне мреже за пружање и коришћење 
мултимедијалних електронских комуникационих сервиса није 
задовољавајућа.

Савремена дигитална комутација у систему EWSD је пуштена 
у рад у Купусини, Сонти, Бачком Брегу, Колуту, Бачком Моно-
штору. 

У Бездан Дунаву су старе аналогне централе са мањим процен-
том двојничких прикључака. 

Месна електронска комуникациона мрежа у већини насеља 
такође није осавремењена, разводна мрежа је углавном још увек 
надземна. 

Преко простора у обухвату Плана прелазе радио-релејни кори-
дори телекомуникационог система веза ‚‘Телекома‘‘:



27. фебруар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 3 - Страна 305

 - Сомбор-Апатин;
 - Сомбор-Бездан.

и мобилних комуникација ‚‘Теленор-а‘‘:
- Сонта-Пригревица
- Сонта-Сивац
- Сонта-Каравуково
- Сомбор-Апатин
- Купусина-Бачки Моноштор
- Бачки Брег-Бездан
- Бездан-Гаково
- Бездан-Купусина
- Сомбор-Бездан
- Сонта-Богојево
- Сонта-Дорослово
- Сонта-Апатин

За потребе система ГСМ мреже мобилних електронских ко-
муникација изграђене су базне радио станице у КО Апатин, КО 
Сонта, КО Купусина, КО Сомбор, КО Бездан, КО Бачки Брег и КО 
Бачки Моноштор.

ОЦЕНА СТАЊА

Електронска комуникациона инфраструктура на подручју Пла-
на, којом су обухваћени електронски комуникациони објекти, те-
лефонске централе, спојни путеви, примарна и секундарна мрежа 
у насељима већим делом је на задовољавајућем нивоу и предста-
вља потенцијал овог подручја. У наредном периоду електронску 
комуникациону мрежу је потребно осавремењавати у складу са 
новим технологијама развоја, како не би представљала ограни-
чење овог простора.

3.1.14. Институционална организација и одговорност

Институционална организација и одговорност подразумева 
управљање заштићеним подручјем СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘ у 
складу са препорукама IUCN за IV категорију – Станишта и друга 
управљана подручја, као и одредбама Закона о заштити природе.

Институционална одговорност за заштиту, развој и уређење 
овог природног добра првенствено припада: министарству, од-
носно покрајинском секретаријату надлежном за послове заш-
тите природе, а затим и заводима за заштиту природе (Србије и 
Покрајине), управљачу СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘, ЈП Војводина-
шуме, Шумско газдинство Сомбор, локалним самоуправама у 
обухвату Плана, као и становништву које живи на овом подручју.

   
ОЦЕНА СТАЊА

Са аспекта институционалне организације и одговорности, 
у досадашњем периоду од посебне је важности утврђивање уп-
рављача заштићеним природним добром - ЈП Војводинашуме, 
Шумско газдинство Сомбор, који у складу са надлежностима 
утврђеним Законом о заштити природе и Уредбом о заштити СРП 
‚‘Горње Подунавље‘‘, и IUCN категоријом управљања, обавља 
послове заштите и развоја предметног подручја, обезбеђује до-
ношење и спровођење Плана управљања заштићеним подручјем, 
спровођење прописаних режима заштите и очувања природног 
добра, научно-истраживачке, културне, васпитно-образовне, ин-
формативно-пропагандне и друге активности, а све уз учешће и 
уважавање интереса локалне самоуправе и становништва које 
живи на овом подручју, и др. 

3.2. SWOT АНАЛИЗА

СНАГЕ - ПОТЕНЦИЈАЛИ СЛАБОСТИ - ОГРАНИЧЕЊА

ПРИРОДА, ЕКОЛОШКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТА

Повољан геосаобраћајни положај
Резерват заштићено природно добро I категорије
Међународни статус подручја (IBA, IPA, PBA, Рамсарско и 
EMERALD подручје)
Богатство површинским и подземним водама
Темељне вредности - барско-мочварни и шумски екосистеми 
(биљне заједнице: шуме, ливаде, трстици, шевари и фауна)
Очуваност и разноврсност орографских и хидрографских 
облика ритова (аде, рукавци, баре, мочваре)
Акватични екосистеми
Значајан шумски фонд
Квалитетно пољопривредно земљиште на простору ван граница 
Резервата 
Разноврсност туристичких мотива и  садржаја 
Заштићена непокретна културна добра, 
Опредељеност Покрајинских и институција локалне самоуправе 
за одрживи развој
Очуваност и висок потенцијал природних ресурса
Висок степен биодиверзитета и геодиверзитета
Очувана животна средина у 
неиндустријализованим областима 
Очуваност и висок потенцијал природних ресурса
Потписан међуопштински споразум о заједничком одлагању 
комуналног отпада - регион за управљање отпадом са 
регионалним центром у Сомбору (Ранчево)

Претварање ритског и мочварног терена у обрадиве површине
Измењен режим плавних и подземних вода угрожава изворни 
екосистем Резервата
Подизање насипа доводи до нестанка некадашњих ритова са 
карактеристичном природом Подунавља
Еутрофизација
Смањење површина под шумама
Повећане површине под плантажним тополама – смањена 
плавна зона
Угрожен рибљи фонд
Лоше физичко-хемијске и биолошке карактеристике Дунава 
Неконтролисано коришћење простора (викенд насеља) 
Спорији развој сеоских насеља 
‚‘Викенд насеља‘‘ у Резервату због непоштовања забране 
изградње и недовољне контроле надлежних органа
Неадекватан мониторинг систем и непостојање интегралног 
катастра загађивача
Незадовољавајући степен изграђености комуналне 
инфраструктуре у насељима
Промене намене земљишта и губитак пољопривредног 
земљишта
Нарушавање квалитета животне средине нелегалном 
изградњом објеката

СТАНОВНИШТВО, НАСЕЉА И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ

Пораст опште стопе активности
Мала густина мреже насеља (на 100 km2 мање од 1 насеља)
Апатин једино градско насеље
Мрежа објеката јавних служби

Неповољна старосна структура
Недостатак мера за подстицање рађања на локалном нивоу
Неравномерност у развоју насеља
Неповољан квалитет стамбеног и грађевинског фонда 
(посебно у Граду Сомбору)
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ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ, РЕГИОНАЛНА ПОВЕЗАНОСТ И  
ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА

Производња здраве хране 
Биодиверзитет Резервата поседује велики еколошки значај и 
туристички потенцијал
Дунав највећа и најзначајнија европска речна магистрала, по 
туристичком промету је најзначајнија
Прекогранична сарадња (Мађарска, Хрватска) и заједнички 
програми финансирани од стране ЕУ.
Обједињавање туристичке понуде суседних регија (Копачки 
рит, НП Дунав-Драва-Горње Подунавље)
Горње Подунавље туристичка дестинација регионалног значаја
Вредности руралне Војводине (салаши, мултикултуралност...)
Привредни ефекат узгоја шума и аутохтоне шуме
Ловишта ниске и високе дивљачи 
Два трансевропска коридора: 
- коридор VII – Дунав 
- цикло коридор 6
Међународни пут Е-662 (ДП бр. 17.1)
Жељезничке пруге магистралног и локалног ранга
Мрежа државних путева са добром повезаношћу на правцима 
СУ-НС-БГ, СО-Оџаци-Б.Паланка-НС
Изграђена каналска мрежа и мрежа насипа за одбрану од 
поплава
Изграђени системи за одводњавање и наводњавање
Изграђени системи за водоснабдевање

Забрана употребе хемијских средстава на подручју Резервата
Рестриктивност употребе хемијских средстава механизације 
на подручју ван Резервата
Низак ниво заштите Резервата 
Недостатак смештајних капацитета
Непостојање разноврсне понуде посебно за инострана 
тржишта
Непостојање јаких локалних туристичких агената или 
организација заинтересованих за креирање туристичке 
понуде, мала улагања у маркетинг и менаџмент дестинација
Нема централног информативног пункта за туристичко 
подручје Горње Подунавље, 
Крчење аутохтоних врста дрвећа и подизање плантажа 
инвазивних врста
Лоша узгојна стања шума у I степену заштите
Бесправан лов и риболов
Неадекватност саобраћајне мреже у смислу квалитета и 
стања путних, железничких и водних капацитета
Слабо одржавање и неодговарајућа опремљеност путне и 
железничке мреже
Лош квалитет питке воде и недовољна развијеност 
водоводних система (недостатак система за поправак 
квалитета вода)

Значајна лежишта питке воде на потесу Бездан – Богојево
Изграђен разводни гасовод високог притиска  
РГ-04-15 и ГМРС ‚‘Апатин‘‘
Гасификована су насеља Апатин, Купусина и Сонта
Постојеће хидрогеотермалне бушотине 
Постојећа преносна електроенергетска мрежа
Постојећа дистрибутивна електроенергетска мрежа
Постојећи електроенергетски објекти (ТС)
Могућност коришћења обновљивих извора енергије (биомаса, 
енергија ветра, геотермална енергија, соларна)
Постојећа електронска комуникациона инфраструктура фиксне 
телефоније
Постојећа електронска комуникациона инфраструктура 
мобилне телефоније
Постојећи емисиони објекти
Постојећи електронски комуникациони објекти 

Недостатак канализационих система за прикупљање и 
одвођење отпадних вода, као и недостатак система за 
пречишћавање отпадних вода
Низак степен гасификације
Недовољно коришћење хидрогеотермалних потенцијала
Старост објеката и мреже
Низак степен коришћења ОИЕ
Незадовољавајућа инфраструктура за коришћење ОИЕ
Непотпун законски оквир за коришћење ОИЕ
Недостатак поузданих података о потенцијалима ОИЕ
Непостојање ефикасног система финансијских инструмената 
за масовније коришћење ОИЕ
Низак ниво инфраструктуре за подршку информациони-
комутационе технологије
Неравномерна развијеност електронске комуникационе 
широкопојасне инфраструктуре
Низак ниво дигитализације електронске комуникационе 
мреже, недостатак дигиталних центара
Недовољна пенетрација у односу на ЕУ

МОГУЋНОСТИ - ШАНСЕ ПРЕТЊЕ - РАЗВОЈНА ОГРАНИЧЕЊА

ПРИРОДА, ЕКОЛОШКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТА

Успостављање контроле над негативним тенденцијама у 
развоју и заштити 
Изворне и очуване природне вредности 
Резервата представљају основ за развој туризма, лова и 
риболова
Развој рибарства
Сакупљање шумских плодова и пчеларење
Организовање привредног узгоја шума у складу са режимима 
заштите
Увођење концепта чистијих технологија доступност фондова 
Европске Уније за јачање система заштите животне средине и 
подршку одрживом развоју
Јачање јавно- приватног партнерства у области заштите 
животне средине
Транспарентност у одлучивању о животној средини (учешће 
јавности)
Санација неуређених сметлишта и ремедијација 
контаминираног земљишта
Препознавање отпада као тржишног ресурса
Подизање нивоа свести о неопходности сепарације отпада на 
месту настанка

Велике површине под алохтоном вегетацијом које умањују 
посебну природну вредност Резервата
Ограничење у повећању површина под шумама ван Резервата 
(заступљеност плодног пољопривредног земљишта, система 
мелиоративних канала и бројне пашњачке површине)
Слабо контролисана примена хемијских средстава у 
пољопривреди у непосредном окружењу Резервата 
Неизграђеност путне мреже
Експлоатација минералних сировина
Загађивање отпадом (индустријски отпад)
Низак степен еколошке свести грађана
Неискоришћеност ‚‘brownfield‘‘ инвестиција
Велики број деградационих пунктова
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СТАНОВНИШТВО, НАСЕЉА И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ

Побољшавање виталних карактеристика популације
Повећање степена запослености у насељима
Образовање кадрова у туризму
Уравнотежен развој мреже насеља
Квалитетније саобраћајне везе између насеља и насеља и 
општинског центра
Побољшање опремљености насеља комуналном 
инфраструктуром и јавним службама

Пад наталитета
Миграциони процеси
Недостатак финансијских средстава

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ, РЕГИОНАЛНА ПОВЕЗАНОСТ И  
ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА

Подршка приватној иницијативи 
Стварање услова за развој малих и средњих предузећа
Ограниченост броја производа и њихове количине, као и њихово 
гарантовано географско порекло, еколошка и здравствена 
исправност (јер је реч о производима сакупљеним са подручја 
Резервата - шумским плодовима и меду) пружа могућност 
стварања засебне ексклузивне робне марке
Процес изградње речне инфраструктуре као и процеси сарадње са 
Хрватском и Мађарском на плану туристичких пројеката
Туристичко позиционирање подручја Горње Подунавље на 
регионалном плану 
Стратешка опредељеност Републике Србије за развој туризма: 
фондови за Развој
Очување постојећих аутохтоних шума и њихова примена у 
пошумљавању нових површина
Унапређење услова станишта за развој дивљачи и ловног туризма
Максимално искоришћавање повољног гео-саобраћајног положаја 
за развој друмског и железничког саобраћаја (реконструкција 
и ревитализација саобраћајне мреже, посебно локалне, што ће 
омогућити лакши и комфорнији приступ садржајима у Резервату)
Могућност коришћења нових енергетских потенцијала (биомаса, 
соларна енергија, енергија ветра, хидроенергија)
Повећање удела  енергије из обновљивих извора енергија 
Коришћење хидрогеотермалних потенцијала за развој бањског и 
рекреативног туризма и у друге сврхе 
Гасификације свих насеља на овом подручју
Креативно управљање природним и стеченим ресурсима
Одрживо коришћење природних ресурса
Прекогранично повезивање  електроенергетских система 
изградњом преносне мреже
Повећање енергетске ефикасности у производњи, преносу и 
потрошњи енергије
Дигитализација електронске комуникационе мреже на свим 
нивоима
Изградња широкопојасне мреже
Повећање покривености простора мобилном комуникацијом
Дигитализација радиодифузних система

Пораст незапослености
Одлив високообразованих кадрова
Неадекватна пољопривредна делатност у окружењу 
Резервата може изазвати хемијска загађења или нарушавање 
природне целине у Резервату
Уношење алохтоних врста биљака, животиња (дивљачи, 
риба), или улазак питомих животиња у Резерват
Прекомерно или неадекватно сакупљање шумских плодова
Непоштовање еколошких стандарда заштите 
Неконтролисана изградња
Криволов
На простору Резервата установљени режими заштите 
представљају ‚‘ограничавајући фактор‘‘ за: развој 
шумарства (прилагодити одређеном режиму заштите)
Загађивање отпадом, индустријским отпадом, утицај 
саобраћајних коридора на околину: бука, аерозагађење и др.
ЕУ стандарди и неодржавање саобраћајне инфраструктуре
Лош квалитет површинских вода
Водни режим у Резервату
Конфликт између коришћења енергетских ресурса, развоја 
термоенергетске инфраструктуре и заштите животне 
средине (насеља, становништво, земљиште, флора и фауна 
итд.)

 
II  ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА 

ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

Основни принципи просторног развоја подручја обухваћеног 
израдом Плана су:

 - Одрживост, као генерални принцип код свих активнос-
ти које се одвијају на простору обухвата Плана.

 - Равномеран просторни, социо-економски, инфраструк-
турни и демографски развој на подручју Плана.

 - Унапређење и одрживо коришћење природних и култур-
них вредности као развојних ресурса.

 - Очување и заштита животне средине.
 - Јавно-приватно партнерство код инвестирања у мреже и 
објекте од капиталног значаја.

 - Просторна-функционална интегрисаност у окружење у 
складу са европским принципима прекограничне интер-
регионалне и транснационалне сарадње у погледу заш-
тите животне средине, повезивања природне и културне 
баштине, туризма.  

2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

Основни циљ просторног развоја подручја посебне намене је 
очување карактера и диверзитета предела и дефинисање и опера-
тивно ангажовање свих просторних могућности посебно Резерва-
та у интересу заштите промоције, одрживог коришћења и развоја 
укупног подручја. 

2.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ

Општи циљеви развоја подручја обухваћеног израдом Плана 
проистичу из усвојених циљева и опредељења просторног раз-
воја Републике Србије, усвојених стратегија и специфичности 
овог подручја у просторно-функционалном смислу:

 - Постизање рационалне организације и уређења просто-
ра, усклађивањем његовог коришћења са могућностима 
и ограничењима у располагању природним и створеним 
вредностима и са потребама дугорочног социјалног и 
економског развоја,

 - Обезбеђење адекватне превенције, минимизирања, мо-
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ниторинга и контроле свих облика загађивања,
 - Дефинисање просторних услова развоја подручја, као 
дела интегралног управљања у оквиру целокупног сис-
тема заштите животне средине. 

2.2. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПО ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА

На подручју обухвата Плана издваја се: простор у Резервату и 
остала територија обухвата Плана, односно простор ван Резер-
вата.

2.2.1. Природа и природна добра

У границама Резервата:

На подручју Резервата као природном добру I категорије од 
изузетног значаја, установљени су режими I, II и III степена заш-
тите у складу са важећом Уредбом о заштити Специјалног резер-
вата природе ‚‘Горње Подунавље‘‘ (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 
45/09, 81/08 и 107/09).

Заштита специфичних и посебних типова акватичне, мочвар-
но-барске, ливадске вегетације, вегетације аутохтоних шума и 
популације ретких и угрожених врста флоре и фауне;

Активна заштита екосистема, санација и ревитализација вред-
них станишта и реинтродукција ретких или угрожених врста, уз 
успостављање свеобухватног мониторинга;

Усклађивање дозвољених видова коришћења природних ре-
сурса са потребама заштите и очувања природног добра уз по-
штовање принципа одрживог развоја;

Очување Резервата и усклађеност свих нивоа његовог ко-
ришћења са прописаним режимима заштите у циљу проглашења 
за Резерват биосфере (МаB-UNESCO);

Сагледавање заштићених простора у плавном подручју Дуна-
ва, у циљу остваривања прекограничне сарадње, повезивања и 
усклађивања активности у заштити природе.

Ван граница Резервата:
 - Заштита природних добара;
 - Заштита евидентираних локалитета за стављање под 
заштиту.

2.2.2. Непокретна културна добра

Заштита непокретних културних добара од свих облика не-
контролисане и друге изградње која може трајно да деградира 
окружење културног добра, па и сам идентитет и интегритет кул-
турног добра;

Конзервација, рестаурација и ревитализација откривених не-
покретних културних добара (археолошки локалитети, евиденти-
рана културна добра,) и њихово интегрисање у заштиту и одржи-
ви развој Резервата, израдом и спровођењем програма и планова 
надлежних институција за заштиту;

Интегрисање презентације и коришћења непокретних култур-
них добара и  природног добра Резервата у туристичку понуду;

Спровођење континуираних активности на едукацији и инфо-
рмисању јавности, посетилаца и локалног становништва о кул-
турним добрима и њиховим вредностима на подручју обухвата 
Плана.

2.2.3. Животна средина

Интеграција заштите животне средине у све појединачне 
секторске политике и стратегије развоја;

Успостављање континуираног праћења стања чинилаца жи-
вотне средине: воде, ваздуха, земљишта, затим  биомониторинга, 
мониторинга буке,

Израда локалног регистра извора загађивања као дела инте-
гралног (националног) регистра на територији Републике Србије,

Планирање и одрживо коришћење природних ресурса, добара 
и енергије уз фаворизацију коришћења ОИЕ; 

Обезбеђење услова за снабдевања становништва водом за пиће 
прописаног квалитета, као и за адекватано одвођење и третман 
отпадних вода насеља,

Гасификација свих насеља у циљу заштите ваздуха као при-
родног ресурса;

Успостављање селективне и контролисане примене хемијских 
средстава заштите и минералних ђубрива у пољопривреди и фа-
воризација органске пољопривредне производње,

Увођење енергетски економичнијих технологија и постепени 
прелазак на максимално могуће коришћење обновљивих природ-
них ресурса;

Подстицање производње и примене БАТ технологија;
Рекултивација свих деградираних површина (неуређена одла-

галишта отпада, подручја експлоатације минералних сировина);
Адекватно одлагање комуналног отпада у складу са Законом 

о управљању отпадом, уредбама и правилницима који регулишу 
ову област;

Третман отпада животињског порекла у складу са Законом о 
ветеринарству (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 91/05, 30/10, 130/06 
и 3/10-УС);

Обезбеђење услова за успостављање адекватног система за 
сакупљање, третман и санитарно одлагање комуналног отпада и 
отпада животињског порекла.

2.2.4. Демографски развој

Циљ будућих демографских кретања на подручју обухвата 
Плана одоси се на успоравање негативних тенденција и спреча-
вање даљег погоршања виталних карактерисика популације, као 
и на стварање услова за повећање степена запослености у насељи-
ма, што би допринело подизању квалитета живота становништва, 
као и на заустављање негативних тенденција у просторној дист-
рибуцији становништва (село-град, регионална дистрибуција).

2.2.5. Мрежа насеља и јавне службе

Мрежа насеља 

Подстицање даљег развоја постојећих насеља, уз усмеравање 
промена у структури делатности (са циљем да се остваре што по-
вољнији односи између привредних и непривредних делатности) 
и квалитативно побољшање услова живота;

Повећање нивоа социо-економске развијености подручја;
Уравнотежен развој мреже насеља; 
Развој путне мреже ради успостављања боље и квалитетније 

саобраћајне  везе – прикључака на државне даљинске путеве и по-
бољшање локалних путева између насеља и насеља и општинског 
центра, као и туристичких путева и стаза;

Побољшање опремљености насеља комуналном инфраструк-
туром и јавним службама;

Стварање повољних услова за отварање нових радних места за 
запошљавање локалног становништва.

Јавне службе

Опремање постојећих садржаја савременијим уређајима и оп-
ремом;

Уређење и реконструкција објеката јавних служби, завршетак 
изградње започетих објеката и изградња нових објеката, према 
потребама и могућностима;

Повећање доступности услуга и установа јавних служби грађа-
нима путем комуникационе технологије.

Рурално подручје

Интегрисани развој, уређење села и атара;
Подстицање развоја сеоског и еко-туризма и развоја терцијар-

них делатности, посебно у области снабдевања и пружања услуга 
за задовољавање разноврсних потреба становништва и посетила-
ца – туриста, посебно због непосредне близине Резервата;

Обнова и ревитализација насеља путем отварања нових рад-
них места, побољшања и изградње комуналне инфраструктуре и 
развоја јавних служби, уз очување културне градитељске и тра-
дицијске самобитности.

2.2.6. Привредни/економски развој и туризам  

Привреда

Ускладити привредни раст и просторни размештај капацитета 
са режимима заштите простора; 
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Садашње и планиране привредне активности треба да буду 
у складу са принципима заштите животне средине и одрживог 
развоја;

Обезбедити услове за формирање нове индустријске зоне у ју-
гозападном делу насеља Апатин, чиме ће се створити просторни 
услови за логистички центар са интермодалним терминалима 
(ЛЦ са интермодалним терминалима); 

Извршити просторно обједињавање радних комплекса у зоне 
за развој нових индустријских капацитета  и изградњу малих и 
средњих предузећа;

Вршити контролу утицаја привредних активности на животну 
средину.

Индустрија

Завршетак процеса власничке трансформације;
Повећање степена коришћења постојећих капацитета;
Развој агроиндустрије базиран на високој финализацији про-

изводње, првенствено везане за локално сировинско залеђе (пре-
рађивачки капацитети на бази расположивих сировина биљног и 
животињског порекла);

Технолошка ревитализација, развој конкурентне производње 
са најсавременијим технолошким решењима за минимизацију 
загађења (ваздуха, земљишта, воде) и максималну заштиту жи-
вотне средине;

Развој прерађивачких делатности (мањи капацитети виших 
фаза прераде) првенствено заснованих на пољопривреди и рибар-
ству, као и производњии преради печурака, лековитог и арома-
тичног биља, меда и сл; 

Развој малих и средњих предузећа са циљем обезбеђења услова 
за брже запошљавање;

Изградња и опремање мреже и објеката инфраструктуре;
Изградњу нових индустријских капацитета усмеравати у радне 

зоне.

Предузетништво

У циљу повећања степена запослености и прихода станов-
ништва у обухвату Плана, подстицати развој предузетништва 
(обезбеђењем стимулативних условa за привлачење домаћих и 
страних инвестиција). 

Услужне делатности

У циљу достизања нивоа који захтевају савремени стандарди 
живљења неопходан је динамичнији развој (кроз изградњу, оп-
ремање, подизање нивоа услуга на виши ниво и др.) капацитета 
услужних делатности (трговине, угоститељства, услужног занат-
ства). 

Туризам

Развој туризма на одрживим премисама и заштити природне и 
културне баштине туризма;

Едукација свих учесника у туристичким и пратећим активнос-
тима;

Јачање постојећих и увођење нових туристичких производа на 
националном и локалном нивоу;

Дефинисање приоритетних  облика туризма, обим туристич-
ких активности и подручја на којима ће се спроводити (еколошко-
образовни, бањски, културно-манифестациони, спортско рекре-
ативни, наутички туризам, специјална интересовања, рурални 
туризам);

Развој туризма самостално и у оквиру региона кроз туристич-
ке производе и заједничку маркетиншку презентацију, узимајући 
у обзир развојне планове туризма за читав регион (Војводина, 
Србија, Подунавље) као и у односу на међународно постављене 
стандарде, (који се односе на политику, циљеве и средства код 
планирања одговорног и одрживог развоја туризма);

Идентификација и коришћења потенцијала Резервата као пре-
познатљивог подручја у оквиру читавог Подунавског региона.

2.2.7. Пољопривредно земљиште и пољопривреда  

Пољопривредно земљиште

У границама Резервата

Заштита и рационално коришћење пољопривредног земљишта 
у складу са важећом Уредбом о заштити Специјалног резервата 
Горње Подунавље (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 45/01, 81/08 и 
107/09) и Законом о заштити природе (‚‘Службени гласник РС‘‘, 
бр. 36/09), као и Програмима заштите и развоја, Пољопривредним 
основама и др.;

Ван граница Резервата

Заштита и коришћење пољопривредног земљишта у складу са 
принципима одрживог развоја;

На пољопривредном земљишту потребно је постепено уводити 
принципе органске производње, чиме ће се редуковати примена 
хемијских средстава у пољопривреди;

Због осетљивости екосистема у Резервату и могућности да 
путем подземних вода дође у додир са негативним хемијским 
утицајима споља, мора се водити рачуна о дренажи земљишта у 
непосредном окружењу Резервата.

Пољопривреда 

Будући да је пољопривреда окосница развоја овог подручја, 
циљеви развоја  се у најзначајнијем обиму односе на подручје ван 
Резервата где је дозвољена пољопривредна делатност.

Ускладити пољопривредну производњу са захтевима тржишта 
и могућностима пољопривредних потрошача у циљу смањења 
трошкова производње и постизања веће конкуретности;

Подручје у непосредном окружењу Резервата треба користити 
за производњу аутохотних биљних култура, које изискују што 
је могуће мање механичке обраде и хемијски третман (ливадске 
културе, детелина, луцерка, лековито биље и сл.);

Постепено мењати сетвену структуру са циљем увећања про-
центуалног удела високоакумулативних култура, на уштрб жи-
тарица;

Стимулисати екстензивно сточарство (пашњачког типа), фор-
сирањем старих, аутохтоних врста стоке, карактеристичних за 
панонску низију (подолци, витороге овце и др.).

Режими заштите на простору Резервата ограничавају могућ-
ност коришћења овог подручја у пољопривредне сврхе.

Потпуно очување подручја под режимом I (првог) степена заш-
тите од сваке врсте пољопривредне делатности;

Систематско порибљавање постојећих водених површина ква-
литетном млађи искључиво аутохтоних рибљих врста, (дивљи 
шаран, аутохтони караш, лињак, чиков и др.);

Организовати оне облике пољопривреде која је дозвољена на 
подручју Резервата са режимом II и III степена заштите, а то су 
пчеларење и сакупљање шумских плодова.

2.2.8. Шумско земљиште, шумарство, лов и риболов  

Шуме, шумско земљиште

У границама Резервата:
 - Заштита и обнова шума, посебно мешовитих аутохто-
них;

 - Трајна и ефикасна заштита и стабилност екосистема 
подручја;

 - Санирање негативних стања састојина у планираном и 
могућем обиму;

 - Усклађивање дозвољених видова коришћења природних 
ресурса (шуме), са потребама заштите и очувања при-
родног добра уз поштовање принципа одрживог развоја;

 - Уважавање и поштовање услова и захтева везано за Ре-
зерват;

 - Очување садашњег односа површина под шумама и чис-
тинама;

 - Замена површина под шумским културама  аутохтоним 
врстама према степенима заштите;
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 - Побољшање станишних услова шума кроз побољшање 
хидролошких услова у брањеном делу;

 - Унапређење сарадње и комуникације са надлежним 
институцијама, Предузећима и другим субјектима из 
области заштите животне средине, шумарства, науке и 
струке из разних области;

 - Изградња оптималног стања састојина у складу са дефи-
нисаним функцијама и наменама;

 - Санација свих лоших, непожељних и неодговарајућих 
стања шума и шумских станишта.

Ван граница Резервата
 - Повећање површина под шумама;
 - Унапређивање стања постојећих шума и
 - Повећање површина под заштитним појасевима.

Шумарство

У границама Резервата

Газдовање шумама у складу са шумским основама;
Стварање услова за коришћење шумских и ловних потенцијала 

у складу са условима заштите;
На подручју обухвата Плана кроз планско газдовање обез-

беђење сировинске основе (индустријско и огревно дрво).
Задржавање постојећег односа између обраслог и необраслог 

(чистине) шумског земљишта.

Ван границе Резервата

Газдовање шумама у складу са шумским основама;
На подручју обухвата Плана кроз планско газдовање обез-

беђење сировинске основе (индустријско и огревно дрво);
Повећање површина под шумама;
Повећање површина под ваншумским зеленилом формирањем 

заштитних појасева поред саобраћајница, мелиорационих канала 
и у оквиру пољопривредног земљишта (пољозаштитни појасеви) 
ради заштите од ветра и еолске ерозије и повећања укупне шу-
мовитости.

Ловна фауна и лов

Унапређење услова за развој ловне фауне и заштита ретких и 
угрожених врста;

Унапређење стања популације крупне и ситне дивљачи;
 Одржавање ловишта на принципу трајности газдовања лов-

ним ресурсима и  заштите  ретких и угрожених врста
Дефинисање мера (станишни услови, технички објекти, и др.) 

за повећање учешћа бројности аутохтоних врста дивљачи ван Ре-
зервата;

Риболовна фауна и риболов

Стварање услова за очување ендемских врста рибе у Резервату;
Успостављање мера за стварање природне равнотеже између 

аутохтоних и алохтоних врста риба на овом подручју, интервен-
цијом у корист аутохтоних и

Стварање услова за реинтродукцију рибљих врста које су не-
кад насељавале ово подручје.

2.2.9. Водни ресурси и минералне сировине

Водни ресурси

Осигурање заштите и унапређења квалитета вода до нивоа не-
сметаног коришћења вода за предвиђене намене и

Спровођење контролисаног прихватања, спровођења и пре-
чишћавања отпадних вода до свих потрошача воде, у циљу заш-
тите квалитета подземних и површинских вода.

Минералне сировине

Стимулисање развоја и коришћење хидрогеотермалних вода, 
чиме би се знатно утицало на развој подручја, заштиту и очување 
животне средине.

2.2.10. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Развој саобраћајне инфраструктуре установљен на бази стра-
тешких опредељења Републике Србије и АП Војводине али и у 
складу са усвојеним плановима мултимодалног саобраћаја за овај 
простор од стране организација  ЕУ; 

Утврђивање оптималне интегралне саобраћајне мреже која ће 
третирати све видове саобраћаја и опслуживати све садржаје и 
локалитете на подручју Плана уз уважавање економских, технич-
ко-технолошких, просторно-функционалних и еколошких кри-
теријума;

Обезбеђење просторних услова за правилно функционисање 
свих саобраћајних система, у оквиру овог простора, рубној зони 
или близини самог подручја Резервата, са посебним акцентом на 
општинску и некатегорисану путну мрежу у самом подручју Ре-
зервата;

Динамика реализације планираних саобраћајних система биће 
заснована на саобраћајно-економским, функционалним и еко-
лошким принципима.

2.2.11. Водопривреда и водопривредна инфраструктура

У области водопривреде

Дефинисање водопривредног развоја и могућности водопри-
вреде као подстицајног, или ограничавајућег фактора у оквиру 
других компонената развоја подручја;

Интегрално, комплексно, рационално и јединствено ко-
ришћење водних ресурса, како за водоснабдевање становништва, 
тако и за подмирење потреба осталих корисника вода;

Осигурање заштите и унапређења квалитета вода до нивоа не-
сметаног коришћења вода за предвиђене намене;

Очување и унапређење заштите од поплава, ерозија и бујица, 
као и других видова штетног дејства вода;

Унапређење свих делатности на водама и око њих, како би се 
успешно могли реализовати други циљеви у области водопривре-
де;

Заштита и уређење сливова путем заштите и ревитализа-
ције угрожених екосистема, антиерозионог газдовања шумама, 
унапређења естетских вредности, очувања и унапређења архео-
лошких, историјских, биолошких, геолошких и других природ-
них и створених ресурса и вредности.

У области водоснабдевања, одвођења вода и заштите вода

Повезивање свих насеља Града Сомбора и општине Апатин) у 
јединствени систем водоснабдевања према усвојеној варијанти;

Рационално коришћење вода, а нарочито воде за пиће;
Приоритет у коришћењу вода има планска рационализација 

потрошње и вишекратно коришћење вода у технолошким проце-
сима;

Побољшање снабдевања водом свих корисника;
Изградња система за пречишћавање воде – за производњу воде 

за пиће;
Изградња система за одвођење отпадних вода;
Пречишћавање отпадних вода;
Осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних 

вода;
Усаглашавање развоја система водовода и канализације са пот-

ребама;
Заштита квалитета подземних и површинских вода;
Заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних 

површина од спољних и унутрашњих вода;
Реконструкција отворене каналске мреже за одводњавање;
Искоришћавање хидроенергетског потенцијала;
Оспособљавање каналске мреже за двонаменску функцију (на-

водњавање). 

2.2.12. Енергетика и енергетска инфраструктура

У области енергетске инфраструктуре, приликом проширења 
и изградње гасоводне мреже, експлоатација бушотина геотер-
малне воде, формирања истражних бушотина, потребно је об-
ратити пажњу на заштићена природна добра у обухвату Плана а 
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нарочито у оквиру Резервата.
Рационално коришћење и штедња необновљивих ресурса, ште-

дња произведене енергије и стимулисање примене нових техно-
логија производње енергије;

Повећање енергетске ефикaсности (производња, пренос, дист-
рибуција, коришћење);

Коришћење обновљивих извора енергије;
Смањење конфликата између коришћења енергетских ресурса 

и заштите животне средине (насеља, становништво, земљиште 
итд) и предузимање одговарајућих мера за санирање негативних 
последица (програми рекултивације/ревитализације отклањање 
штета итд.).

Гасоводна инфраструктура

Гасификација свих насељених места на простору обухвата 
Плана; 

Побољшање квалитета и поузданости постојеће гасне мреже, 
као и њен даљи развој.

Минералне сировине

На овом простору могу се очекивати истражни радови у циљу 
утврђивања енергетских потенцијала овог простора и евентуална 
експлоатација минералних сировина у складу са условима зашти-
те и планиране намене простора.

Наставиће се са даљом експлоатацијом постојећих лежишта 
геотермалних вода пре свега у бањске сврхе;

За све истражне и друге радове неопходна је израда Студије о 
процени утицаја на животну средину.

Коришћење обновљивих извора енергије

Потребно је стимулисати развој и коришћење ОИЕ, чиме би 
се знатно утицало на побољшање животног стандарда, заштиту 
и очување природне и животне средине (геотермална енергија, 
биомаса, биогас, сунчева енергија, енергија ветра).

Коришћење обновљивих извора енергије и повећање удела у 
наредном периоду до 20%.

Електоенергетска инфраструктура

Обезбеђивање сигурности и економичности снабдевања при-
вреде и становништва енергијом;

Обезбеђење довољно капацитета ТС 110/20kV;
Обезбеђивање интерконективних трансграничних веза;
Технолошка модернизација енергетских објеката;
Реконструкција, ревитализација и модернизација постојеће ин-

фраструктуре;
Изградња нове инфраструктуре и производних енергертских 

капацитета;
Повећање сигурности напајања корисника електропренос-

ног система, повећање поузданости рада преносног система и 
смањење губитака у преносном систему;

Смањење потрошње финалне енергије;
Обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности 

у обављању енергетске делатности (у производњи и преносу) и 
потрошњи енергије у свим енергетским секторима;

Супституција електричне енергије за добијање топлотне енер-
гије другим енергентима;

У насељима, туристичким и рекреационим пунктовима изгра-
дити квалитетну спољну расвету  у складу са новим техногијама 
развоја расветних тела;

Коришћење обновљивих извора енергије примерених подручју 
(геотермална    енергија, енергија ветра,  сунца, биомаса,  биогас, 
хидроенергија);

Изградњу електроенергетске мреже у Резервату ускладити са 
прописаним режимима заштите.

2.2.13. Електронске комуникације и електронска комуникациона 
инфраструктура

Потпуна дигитализација електронске комуникационе инфра-
структуре;

Развој широкопојасне мреже на целом подручју;
Увођење савремених услуга електронских комуникација;
Развој приступне мреже одређеног квалитета;
Повећање пенетрације интернет корисника од преко 30%;
Повећање пенетрације широкопојасних услуга;
Широкопојасни приступ мрежи сваком привредном субјек-

ту, државним установама и организацијама и грађанима који то 
затраже;

Универзални сервис сваком домаћинству;
Изградња широкопојасних метрополитен мрежа и свим локал-

ним самоуправама;
Модернизација фиксне мреже и омогућавање пружања мулти-

медијалних услуга (КДС, интернет);
Обезбеђивање јавних терминала за приступ интернету (јавним 

установама, школама, библиотекама, аутобуским и железничким 
станицама, домовима здравља, месним заједницама, поштама и 
др.);

Обезбеђење приступа  интернету на местима од јавног значаја 
(тргови , паркови)

Обезбеђивање бежичне електронске комуникационе мреже за 
ретко насељена и удаљена подручја и насеља, као и садржаје ван 
насеља; 

Повећање квалитета услуга мобилних комуникација у свим 
условима;

Најмање по један мобилни прикључак сваком грађанину; 
Повећање процента покривености простора коришћења услуга 

мобилних комуникација и достизање пенетрације од око 97%; 
Потпуна дигитализација радиодифузије;
Реализација пилот пројекта дигиталне радиодифузне мреже у 

АП Војводини;
Доступност најмање седам радио-ТВ канала, у дигиталном об-

лику, до сваког становника;
Подизање нивоа, унапређење квалитета поштанских услуга и 

увођење нових услуга у поштански систем;   

3. ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ

Општа концепција развоја подручја посебне намене, која под-
разумева дефинисање  основних концепцијских поставки и опре-
дељења заштите, уређења и одрживог развоја планског подручја, 
дефинисана је у односу на посебне намене подручја Плана, и то: 

заштиту природних вредности као основну посебну намену, и  
заштиту и одрживо коришћење вода, одрживи развој туризма, 

развој међународног пловног пута Е-80 и погранично подручје, 
као остале посебне намене комплементарне основној, или доми-
нантној, уз раздвајање активности које ће се одвијати унутар и 
ван Резервата, у складу са методолошким опредељењем припре-
ме овог Плана. 

Основне концепцијске поставке и опредељења у границама Ре-
зервата, јесу:

(1) у области заштите природних вредности
укључивање подручја Горњег Подунавља у ширу европску еко-

лошку мрежу NATURA 2000, уписивање у Листу резервата био-
сфере UNESCO-MaB (уз могућност проглашења прекограничног 
резерват биосфере), заштиту и одрживо коришћење у складу са  
препорукама очувања рамсарких подручја и адекватно упра-
вљање сагласно одредбама закона и IV IUCN категорији заштите 
природе; 

очување стабилности постојећих екосистема и опште биолош-
ке равнотеже, ради задржавања што веће аутохтоности предмет-
ног подручја; очување и презентација природних вредности кроз 
усклађен развој видова туризма (спортско рекреативних и излет-
ничких) и заштиту животне средине подручја, уз њихово прос-
торно и функционално повезивање и коришћење;

спровођење режима заштите I (строга заштита), II (актив-
на заштита) и III  (активна заштита и могућност одрживог ко-
ришћења) степена.

(2) у области заштите и одрживог коришћења вода
полазећи од основног планског упоришта које подразумева 

развијање вишенаменских система за интегрално решавање про-
блема коришћења и заштите вода, уређења водних режима и од-
бране од поплава, и то: 
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а) регионалног система  за обезбеђивање вода највишег квали-
тета, за насеља и индустрије које захтевају воду тог квалитета, и 
б) регионалног система за коришћење, уређење и заштиту речних 
вода (тзв. речних система), којима се подмирују остали корисни-
ци, уређују и штите воде; у границама Резервата, општа концеп-
ција подразумева, снабдевање водом туристичких локалитета и 
пунктова, као и викенд зона из локалних извора, тј. бунара, као 
и одвођење отпадних вода из туристичких локалитета и цента-
ра компактним мини уређајима за биолошко пречишћавање или 
одвођењем у бетонске водонепропусне септичке јаме и њихово 
периодично пражњење;

у циљу заштите и одрживог коришћења вода, неопходно је 
утврђивање зона  санитарне заштите изворишта водоснабдевања 
у складу са Законом о водама.

(3) у области одрживог развоја туризма
у складу са основним планским упориштем које подразумева 

одрживи развој туризма заснован на природним (Резервату и Ду-
наву) и створеним вредностима (руралном и урбаном наслеђу) 
подручја плана, у границама Резервата могуће је развијати: у ре-
жиму заштите I степена научно истраживачке и едукативне ак-
тивности уз ограничење боравка до 15 људи; у режиму заштите II 
степена поред научно истраживачких и едукативних и дозвољене 
наутичке и рекреативне активности;  у режиму заштите III сте-
пена ловни и риболовни туризам, пешачење, посматрање птица, 
вожње фијакером, излетничке, рекреативне, welnes програме, 
школе у природи и сл; у циљу организоване и планске посете Ре-
зервата, од посебне важности је изградња визиторских центара 
(Моноштарски рит, Карапанџа и Апатински рит);

(4) у области развоја међународног пловног пута Е-80 
основно концепцијско определење у домену водног саобраћаја 

(путничког и наутичког) у Резервату обухвата: оспособљавање 
(реконструкција и изградња) капацитета у Бездану, Апатину, Бо-
гојеву у складу са стандардима ЕУ; у складу са обавезама и пре-
порукама Дунавске комисије, предузимање одговарајућих  мера 
у оквиру критичних сектора Дунава на којима је потребно извр-
шити регулационе радове у кориту у циљу одржавања пловности 
захтеване категорије пловног пута VIc.

(5) у погледу очувања пограничног подручја
имајући у виду чињеницу да планско подручје представља ис-

товремено и  погранично подручје (са Републиком Хрватском и 
краће са Републиком Мађарском), као значајна саобраћајна тачка 
у контакту са окружењем – суседним државама, представљаће 
припадајући гранични прелаз у границама Резервата, и то пут-
ни прелаз са Републиком Хрватском, Бездан-Батина; с обзиром 
да овај гранични прелаз у садашњем тренутку не одговара стан-
дардима, потребна је израда регулационог плана, при чему сви 
објекти у овој зони морају бити у његовој функцији (односно пра-
теће делатности),  изграђени према важећим прописима.

Основне концепцијске поставке и опредељења ван граница Ре-
зервата, јесу:

(1) у области заштите природних вредности
очување заштићених и стављање под заштиту евидентираних 

природних добара која се налазе ван граница Резервата;
примена мера активне заштите, санације и ревитализације;
развој активности и делатности које не угрожавају основне 

вредности  Резервата.
(2) у области заштите и одрживог коришћења вода

снабдевање насеља водом обезбедиће се из насељских изво-
ришта, а касније из регионалног система водоснабдевања; 

одвођење отпадних вода из туристичких локалитета и центара 
вршиће се  компактним мини уређајима за биолошко пречишћа-
вање или одвођењем у бетонске водонепропусне септичке јаме, 
које ће се периодично празнити  аутоцистернама, док ће се ин-
дустријске отпадне воде по потреби, решавати   посебним сис-
темима;

утврдиће се зоне санитарне заштите изворишта водоснабде-
вања у складу са Законом о водама.

(3) у области одрживог развоја туризма
ван Резервата као и на подручју трећег степена заштите, могуће 

је развијати ловни, риболовни, бањски туризам, активности као 
што су пешачење, посматрање птица, вожње фијакером, излет-
ничке, рекреативне, welnes програме, школе у природи и сл; 

важан туристички потенцијал овог подручја биће и његове не-
материјалне вредности као што су богатство етничке и фолклор-

не традиције и традиционални фестивали (манифетације);
важно емитивно подручје за Резерват, представљају градски 

центри Сомбор, Апатин, Суботица, Нови Сад, Београд, и др.
(4) у области развоја међународног пловног пута Е-80, 

пловни пут Е-80 не пролази ван граница Резервата
(5) у погледу очувања пограничног подручја (налазе се ван 

Резервата).
планско подручје као погранично подручје (са Републиком Хр-

ватском и краће са Републиком Мађарском), имаће саобраћајне 
тачке у контакту са окружењем – суседним државама, односно 
припадајуће граничне прелазе ван Резервата и то: са Републиком 
Хрватском Богојево-Ердут (путни и железнички прелаз), и са Ре-
публиком Мађарском Бачки Брег-Hercegszanto (путни прелаз).

Поред наведених концепцијских опредељења која се односе на 
основне и остале  посебне намене, од велике важности за очување 
и развој планског подручја имаће и пољопривреда и шумартво 
као комплементарне активности заштити природе.  

4. РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА, ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ 
И    МЕЂУОДНОСИ СА ОКРУЖЕЊЕМ

Просторни план подручја посебне намене заснива се на стра-
тешким правцима дугорочног просторног развоја Покрајине и 
окружења. Предметно подручје има  посебан значај и потенцијал 
захваљујући свом положају, природним ресурсима и вредности-
ма (посебно Резерват) што јој отвара перспективе даљег развоја. 

У том смислу, велики потенцијал подручја Резервата, као дела 
регионално важне природне целине заједно са Националним  
Парком „Дунав-Драва“ и СРП „Копачки рит“ може представља-
ти окосницу међународне сарадње у Региону. Осим природних 
вредности, значајан потенцијал за будуће функционалне везе са 
окружењем представља и могућност привредне сарадње, као и 
сарадња у областима саобраћајних услуга, културне сарадње, и 
у области заштите животне средине.

Посебно, ради ширег презентовања специфичности и атрак-
тивности Резервата, и околног подручја, потребно је формирати 
туристичку понуду окружења на националном и регионалном 
нивоу, како би се његови потенцијали валоризовали кроз једин-
ствену туристичку понуду. 

Први корак и посебан значај у погледу међународне афирма-
ције Резервата имају програми прекограничне сарадње. Окос-
ницу ових програма и пројеката представља дефинисање зајед-
ничке стратегије просторног развоја, која ће се супротставити 
све израженијим регионалним развојним диспаритетима и кроз 
стратешке смернице и опције политика, омогућити усклађен раз-
вој европског континента уз поштовање принципа одрживости и 
заштиту свеевропског природног и културног наслеђа.

Активирањем и реализацијом ових програма и пројеката 
обезбедиће се синергијски ефекат у смислу шире међународне 
презентације овог подручја, што ће значити и снажан допринос 
његовом укупном развоју. У том смислу од посебног су значаја 
следећи програми:

Прогам ИПА о прекограничној сарадњи између Хрватске и 
Србије за 2007.-2013. год. има за циљ да подржи прекограничну 
сарадњу пограничних подручја Републике Хрватске и Републи-
ке Србије ради повећања разноликости и унапређења економског 
развоја на социјално и еколошки одржив начин, уз истовремено 
побољшавање добросуседских односа дуж границе. Територије с 
правом на подршку Програма у Србији су Севернобачки, Запад-
нобачки, Јужнобачки и Сремски округ као прихватљива подручја 
и Мачвански округ као придружено подручје.  

Прогам ИПА о прекограничној сарадњи између Мађарске и Ср-
бије за 2007.-2013. год. који има за циљ да подржи прекограничну 
сарадњу пограничних подручја Републике Мађарске и Републике 
Србије у области инфраструктуре, животне средине, привреде, 
образовање и културе. Територије с правом на подршку Програ-
ма у Србији су следећи окрузи: Севернобачки, Западнобачки, 
Јужнобачки, Севернобанатски, Средњебанатски, док су Јужноба-
натски и Сремски округ прихватљиви као придружена подручје.

ИПА Јадрански програм прекограничне сарадње укључује за 
финансирање делове територије Италије, Босне и Херцеговине, 
Црне Горе и Србија.

ТВИНИНГ програми братимљења, који је покренула Европска 
Комисија 1998, најпре у оквиру PHARE програма, а потом и у 
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осталим програмима, као инструмент Европске Уније  којим се 
пружа подршка земљама кандидатима и земљама потенцијалним 
кандидатима у процесу изградње институција, односно у адми-
нистративном и законодавном усаглашавању националних др-
жавних администрација са правним тековинама Европске Уније. 
У буџетском року Твининг програмима биће обухваћени  про-
грами IPA. 

Важну окосницу развоја подунавља у Србији представља и Ду-
навска стратегија која је стратешки документ за земље дунавског 
слива.

Приоритете Дунавске стратегије представљају:
1. Повезивање дунавског региона
2. Заштита животне средине у дунавском региону
3. Изградња просперитета у дунавском региону и 
4. Јачање дунавског региона.
Свеобухватна стратегија ЕУ за Дунавски регион биће базирана 

на три стуба:
 - успостављању система безбедне пловидбе и развоју 
транспорта и пратеће инфраструктуре,

 - заштити животне средине и одрживом коришћењу при-
родног богатства и 

 - економском развоју и јачању регионалне сарадње и 
партнерства у региону Подунавља. 

Република Србија је предложила увођење још два стуба стра-
тегије: 

 - сигурност и владавина права, и
 - економија знања.

Република Србија има велики значај у будућем остваривању 
циљева Заједничке свеобухватне стратегије за земље дунавског 
слива (у даљем тексту: Стратегија). Укључивањем Републи-
ке Србије у израду ове стратегије и њеном каснијом применом, 
допринеће се: јачању економије, интеграцији секторских поли-
тика Републике Србије у развојне планове ЕУ, поспешивању би-
латералне и мултилатералне сарадње Републике Србије са свим 
земљама дунавског слива. Својим учешћем у процесу израде и 
каснијом применом Стратегије, Република Србија потврђује своје 
стратешко опредељење за пуноправним чланством у Европској 
унији. 

Приоритетне области: 
Развој транспорта, енергетике и информационо-комуникацио-

них технологија (ИКТ) дуж читавог тока Дунава;
Заштита животне средине и одрживо коришћење природног 

богатства у сливу реке Дунав;
Економски развој и јачање регионалне сарадње и партнерства 

у региону Подунавља; 
Успостављање система сигурне пловидбе и афирмација прин-

ципа владавине права у сливу реке Дунав; 
Стварање економије знања кроз сарадњу у региону Подунавља 

и активна улога науке у постизању циљева Стратегије. 

Простор обухваћен планом представља део дунавске бицик-
листичке руте - Euro Velo руте бр. 6 (Атлантик - Црно море) која је 
2007. године, на предлог Републике Србије измењена на делу по-
сле Будимпеште и пролази територијом Србије. Од тада наведена 
траса иде уз српски део Дунава у дужини од 667 км и обележена 
је знаком „Euro Velo 6“. У складу са тим, у оквиру овог простора 
дуж изграђених насипа планира се успостављање сегмента тран-
севропског система бициклистичких стаза међународни цикло 
коридор бр. 6, који ће овим обликом саобраћаја повезивати све 
подунавске регионе.  

  
III ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ

1. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ 
СИСТЕМА

1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Највећи део територије у обухвату Просторног плана је 
пољопривредно земљиште, на ком је могуће са веома великим 
успехом организовати све видове пољопривредне производње, те 
га је потребно штитити мерама и активностима којима се трајно 

обезбеђују природне функције земљишта. У том смислу забра-
ном коришћења пољопривредног земљишта у друге сврхе, осим 
у случајевима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и овим Прос-
торним планом, забраном испуштања и одлагања отпадних и 
штетних материја, контролисаном применом минералних ђу-
брива и препарата за заштиту, избором адекватних технологија у 
обради земљишта и противерозионих мера, сачуваће се квалитет 
земљишта тј. његова физичка, хемијска и биолошка својства.

Пољопривредно земљиште треба заштитити пољозаштитним 
појасевима од штетеног дејства еолске ерозије којом се односи 
земљиште и усеви у фази семена што за последицу има смањење 
приноса. 

Земљиште на подручју Резервата неће ни у будућности бити 
коришћено у сврху пољопривреде, већ у складу са Уредбом о заш-
тити Специјалног резервата природе Горње Подунавље (‚‘Служ-
бени гласник РС‘‘, бр. 45/01, 81/08 и 107/09), као јединствени еко-
систем под заштитом.

У циљу адекватног коришћења, уређења и заштите пољопри-
вредног земљишта ван Резервата  потребно је: 

Вршити строгу контролу примене хемијских средстава у непо-
средном окружењу Резервата;

Избегавати прекомерну механичку обраду земљишта тешким 
машинама да би се очувао физички, а самим тим и водно-ваздуш-
ни режим земљишта;

Поправити дренажу земљишта у окружењу Резервата, са 
циљем отклањања евентуалних вишкова воде;

Фаворизовати вишегодишње биљне културе и културе које 
омогућавају примену плодореда;

Узгајати аутохтоне расе стоке на бази пашњачког гајења;
Преусмеравати произвођаче на органску производњу хране.

1.2. ШУМЕ, ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Шумско земљиште као ресурс треба користити у складу са 
његовим биолошким капацитетима, како би ефекти производње 
у шумарству били већи. Одговарајући избор станишта за по-
шумљавање, избор врста дрвећа као и примена прописане техно-
логије гајења шума, спада у најважније  превентивне мере зашти-
те шума и шумског земљишта.

Шуме у оквиру Плана треба да остваре заштитне, културно-
социјалне и производне функције, а заштитно зеленило превас-
ходно заштитну функцију.

У границама Резервата

Шумска вегетација је најстабилнија животна заједница од изу-
зетног значаја за очување биолошких, климатских, хидролошких 
и пејзажно-естетских вредности Резервата.

Правци развоја шумских заједница на овом простору су:
Рационално и вишенаменско коришћење шума у складу са 

Уредбом о заштити Специјалног резервата природе Горње По-
дунавље (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 45/01, 81/08 и 107/09), (у I 
степену је забрањено коришћење природних богатстава и искљу-
чени су сви облици коришћења простора, у II и III степену су до-
звољени радови у шумарству, с тим што је у II степену забрањена 
чиста сеча, замена врста и уношење алохтоних врста осим тамо 
где се већ гаје по посебним основама);

Реинтеграција нарушених и очување постојећих аутохтоних 
шумских заједница;

Унапређивање аутохтоних шумских заједница у складу са при-
родним правцем развоја;

Обнова посечених шума пређашњом фитоценезом у складу са 
Уредбом о заштити Специјалног резервата природе Горње Поду-
навље (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 45/01, 81/08 и 107/09) и степе-
нима заштите;

Потстицање обнове шума из семена (изузетно избојцима из 
пања);

Примена аутохтоних врста дрвећа (домаћа топола и врба, храст 
лужњак, вез, пољски јасен и др.) и њихових заједница на одгова-
рајућим стаништима;

Примена еуроамеричких топола на провереним стаништима на 
којима узгој топола даје добре резултате;

Подизање мешовитих састојина;
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Продужење опходње свих врста дрвећа (изузев топола) за 20-30 
година, тако да се у свакој састојини остваре најповољније опш-
текорисне, еколошке и естетско-декоративне функције;

Састојине неговати тако да се даје слика природне шуме;
Радовима у шуми не реметити мир за опстанак биљног и жи-

вотињског света;
У заштитном појасу насипа форсирати аутохтоне врсте.
Наведена планска решења реализоваће се кроз планска до-

кумента (Програм развоја Северно-бачког шумског подручја, 
Основе газдовања шумама за газдинске јединице на подручју 
Резервата и Извођачки пројекти газдовања шумама), корисника 
простора, као и управљача Резервата.

Ван граница Резервата

Правци развоја су:
Повећање површина под шумама пошумљавањем шумског 

земљишта – чистина и пољопривредног земљишта без обзира на 
катастарску класу земљишта уз сагласност Министра;

Коришћење шумског земљишта у складу са његовим биолош-
ким капацитетима;

Унапређење стања постојећих шума;
Заснивање водозаштитних шума уз водотоке у складу са усло-

вима заштите и водопривреде;
Фаворизовање садње аутохтоних састојина уз тежњу очувања 

аутохтоних пејзажа;
Организовање трајне максималне шумске производње;
Подизање заштитних појасева на око 2% територије ван Резер-

вата на деловима простора уз канале, путне коридоре, и у оквиру 
пољопривредног земљишта са циљем побољшања микроклимат-
ских услова повећања приноса у пољопривреди и укупне шумо-
витости у обухвату Плана;

Формирање заштитног зеленила уз радне површине у атару, на 
просторима за рекултивацију (напуштене депоније, деградирано 
земљиште) и у зонама кућа за одмор;

Повезивање шума и заштитних појасева у систем зелених повр-
шина који ће омогућити јачање укупног био-еколошког система.

Наведени правци развоја биће разрађени и спроведени кроз 
заједничку сарадњу корисника простора, као и локалне самоу-
праве (Град Сомбор и општина Апатин).

Трска је један од важних природних ресурса у Резервату и 
околним селима. Мудрим и трајно одрживим коришћењем трске 
може се успоставити веза између интереса заштите природе и ло-
калне заједнице. Важно питање будућих активности коришћења 
природних ресурса је организовање експлоатације трске која 
може да се користи као сировина. 

1.3. ЛОВНА И РИБОЛОВНА ФАУНА

Ловна фауна

У границама Резервата
Успостављање мониторинга, очување стабилности и квалите-

та ловне дивљачи;
Очување и побољшање услова изворних типова станишта за 

дивљач ради повећања хранидбене базе и места за заклон;
Заштита ретких врста птица (орао белорепан и црна рода) кроз 

очување старих стабала као потенцијалних гнездилишта и видре 
као изузетно ретке врсте и

Развој ловног туризма у II и III зони заштите у складу са пропи-
саним режимима, осим на ‚‘Мирковића бари‘‘.

Планске активности спроводити кроз усаглашено газдовање 
Резерватом (усагласити Ловне основе са Уредбом о заштити 
Специјалног резервата природе Горње Подунавље (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, бр. 45/01, 81/08 и 107/09, овим Планом и осталим 
планским документима).

Ван граница Резервата
Постизање пуног економског капацитета ловишта;
Заштита и очување ретких и угрожених врста;
Изградња ловно-техничких објеката уз могућност ограђивања 

делова ловишта и 

Повећање економских ефеката ловства, кроз развој ловног ту-
ризма.

Све наведено реализоваће се кроз просторно планска докумен-
та (Ловне основе), са адекватном сарадњом корисника простора и 
ловачких удружења која газдују ловиштима. 

Риболовна фауна 

У границама Резервата
Риболовна фауна представља значајан природни ресурс који се 

мора адекватно штитити и то:
 - дефинисати и плански спроводити селективни риболов, 
с циљем смањења присуства алохтоних врста и у науч-
ноистраживачке сврхе; 

 - вршити мониторинг и пратити смањење угрожених врс-
та и природних реткости;

 - прибављање аутохтоним врстама ихтиофауне.

Ван граница Резервата

У циљу спречавања евентуалних негативних утицаја на екоси-
стем у Резервату неопходно је у подручју у његовом непосредном 
окружењу дефинисати и применити следеће активности:

јасно одредити одрживе капацитете риболовног подручја ван 
Резервата;

одредити зоне допуштене за спортски риболов и развој спорт-
ско-риболовног туризма;

успоставити стално праћење физичко-хемијских параметара 
воде и промена њеног квалитета, фауне дна, фито и зоопланктна, 
и сл. 

1.4. ВОДЕ

Вода и водотоци, као добра од општег интереса за задовољење 
општих и појединачних интереса, под посебном су заштитом и 
користе се под условима и на начин који одређује Закон о водама 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 30/10). Мере заштите вода и водног 
ресурса исте су на целом простору у обухвату Плана.

На подручју обухвата Плана констатована су значајна лежишта 
питке воде. Водопривредна основа Републике Србије (донета 
2002. године), указује да приликом израде програма истражи-
вања потенцијалних изворишта посебну пажњу треба посветити 
намени површина шире зоне и анализи могућности вишенамен-
ског коришћења простора на потесу Бездан – Богојево.

Истражни простор Месарске ливаде, припада крајње западном 
делу велике Бачке равнице, у непосредном приобаљу Дунава, од 
1387 до 1397 километра тока. Ка северу границу чини узвишење 
терена (под називом Брег), прецизније дренажни канал у његовом 
подножју. Јужна граница је приступни пут ка ловачком дому на 
Месарским ливадама, који пролази кроз средишњи део простора 
Јеленско острво. Западну границу чини одбрамбени насип, док 
је источна граница локални пут од Апатина до Великог Салаша 
– Рибарева.

Истражни простор Буџак, припада крајње западном делу Бачке 
равнице, у непосредном приобаљу Дунава, од 1402 до 1410 ки-
лометра тока. Западну и јужну границу чини одбрамбени насип, 
док је источна граница канал ДТД (Пригревица – Бездан) и обод 
градске зоне Апатина. Ка северу границу чини Моношторски и 
Купусински Дунавац.

Укупни капацитет изворишта првенствено ће зависити од ње-
гове расположиве површине. Тренутно је земљиште у друштве-
ном и приватном власништву. Поред тога мора се решити сукоб 
интереса корисника који ће ући у зону санитарне заштите. Уз 
предпоставку да се за формирање изворишта користи цео прио-
бални појас од Апатина до Моношторског дунавца, сагледава се 
капацитет изворишта и до 1,3 m3/s, а на низводном сектору око 
0,62 m3/s.

Описана подручја спадају у једно од три највећа планирана из-
воришта воде у Војводини за регионално водоснабдевање. Услове 
заштите треба поставити тако да се омогући коришћење и захва-
тање подземне воде са ових подручја, посебно имајући у виду да 
је подручје резервата IBA, IPA и нарочито Рамсарско подручје. 
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Решавањем власничких односа над земљиштем на којем се 
планира извориште, око изворишта подземних вода, дефинисаће 
се зоне и појасеви санитарне заштите изворишта у складу са Зако-
ном о водама (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 30/10) и Правилнико 
о начину одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта 
за водоснабдевање (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 92/08). Пројекат 
зона и појасева санитарне заштите изворишта треба да сагледа 
услове који владају у подземљу и да се, на основу резултата проје-
кта (време и дужина путовања честице загађења), дефинишу зоне 
и појасеви санитарне заштите у складу са горе наведеним Зако-
нима.

Неопходно је сва изворишта висококвалитетних подземних и 
површинских вода адекватним мерама заштитити и унапредити 
(пошумљавање сливова, санирање извора загађивања, итд.).

Воде из плићих издани могу се користити за потребе поједи-
них потрошача или индустрије, али углавном за техничке пот-
ребе и у условима где нису потребне хемијски и бактериолошки 
исправне воде. 

1.5. МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

У границама Резервата у режиму заштите III степена забрање-
но је експлоатисање минералних сировина осим за потребе одр-
жавања пловног пута.

На простору ван Резервата могу се очекивати истражни радо-
ви у циљу утврђивања енергетских потенцијала овог простора и 
евентуална експлоатација минералних сировина у складу са ус-
ловима заштите и планиране намене простора.

Наставиће се са даљом експлоатацијом постојећих лежишта 
геотермалних вода која се налазе ван Резервата. За све истражне 
и друге радове неопходна је израда Студије процене утицаја на 
животну средину. 

2.  УТИЦАЈ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА ДЕМОГРАФСКЕ И 
СОЦИЈАЛНЕ     ПРОЦЕСЕ И СИСТЕМЕ

2.1. ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ 

У планском периоду неопходно је активирање локалних само-
управа на подручју обухвата Плана у популационој политици. 
Локална заједница мора да брине о становништву и мора консти-
туисати своју популациону политику да би предупредила поре-
мећаје, односно да би их зауставила када постоје. Популациона 
политика локалне самоуправе треба да буде комплементарна по-
пулационој политици државе и да, одговарајући на специфичне 
потребе локалних заједница,  делује у садејству са њом. 

Пројекција укупног броја становника за период 2002.-2021. 
год. рађена је на основу утврђених биодинамичких карактерис-
тика популације, досадашњих развојних тенденција, планираних 
мера демографске политике, као и прогнозираног привредног  и 
укупног друштвеног развоја. За подручје обухвата Плана прогно-
зиран је благи пад укупног броја становника, тако да ће до краја 
планског периода 2021. године у насељима у окружењу Резервата 
живети 38000 становника. То није велики пад, те се квантитет 
укупног становништва неће много променити, па не треба оче-
кивати да ће то значајније реметити свеукупан планирани раз-
вој овог подручја. Значајнији ће бити утицај квалитета станов-
ништва, јер негативан природни прираштај становништва значи 
његово старење, а тај поодмакли процес заоштраваће проблеме 
обезбеђивања довољног броја радно способног становништва, 
попуњавања пензионих фондова и збрињавања остарелог стано-
вништва. Просечна величина домаћинства износиће 2,7 чланова 
по домаћинству, а укупан број домаћинстава биће 14075.

Табела 7. Пројекција укупног броја становника по насељима за 
период 2002.-2021.год.

Општина/Насеље Број становника Индекс Прос. стопа раста

2002. 2021. 2021/02 2002/21

Град Сомбор

Бачки Брег 1388 1200 86,5 -0,77

Бачки Моноштор 3920 3700 94,4 -0,31

Бездан 5263 5000 95,0 -0,27

Колут 1710 1500 87,7 -0,69

Апатин

Апатин 19320  20000 103,5 0,17

Купусина  2356 2200 93,4 -0,32

Сонта  4992 4400 88,1 -0,6

Укупно 38949 38000 97,6 -0,13

2.2.  РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ НАСЕЉА, РУРАЛНИХ 
ПОДРУЧЈА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

2.2.1. Мрежа и функције насеља

Простор обухваћен Планом, у складу са критеријумима и 
циљевима датим Просторним планом Републике Србије, орга-
низује се у оквиру функционално урбаног подручја (ФУП) Сом-
бор коме припада и општина Апатин, чији се делови територије 
налазе у границама обухвата Плана.

Диференцијација насеља која су у обухвату Плана преузета је 
из важећег Просторног плана Града Сомбора и Просторног плана 
општине Апатин и она је следећа:

општина Сомбор: примарна сеоска насеља Бачки Брег и Колут, 
центар заједнице насеља Бездан (поред унутрашњих има развије-
не и спољне функције према примарним сеоским насељима) и 
развијено сеоско насеље Бачки Моноштор;

општина Апатин: општински урбани центар Апатин, развијено 
сеоско насеље Сонта и примарно сеоско насеље Купусина.

Диференцијација насеља, у мрежи насеља на простору обух-
ваћеном Планом, довела је до издвајања следећих нивоа:

 - општински центар Апатин;
 - центар заједнице насеља: Бездан; 
 - развијено сеоско насеље: Бачки Моноштор, Сонта;
 - примарно сеоско насеље: Бачки Брег, Колут, Купусина.

Затечена просторна организација насеља која се налазе у обух-
вату Плана пружа могућност одвијања потребних насељских 
функција, која проистичу из њихове будуће улоге у заштити и 
коришћењу Резервата. У наредном периоду треба искористити 
веће могућности комплементарног развоја насеља, која се налазе 
у контактној зони са Резерватом и у случају потреба извршити 
одређене просторне реконструкције унутар насеља, не наруша-
вајући урбану матрицу насеља и  урбани предео. Препоручује се 
изградња објеката у духу традиционалне архитектуре овог под-
ручја.  

За сва насеља, границе грађевинског подручја одређене су од-
говарајућим  урбанистичким плановима и преузете су из важеће 
просторно-планске и урбанистичке документације приликом из-
раде овог Плана. У случају потреба, измена граница грађевинског 
подручја насеља вршиће се изменом и допуном планова којима су 
границе утврђене. 

2.2.2. Јавне службе

Развој и размештај јавних служби опредељен је развојем мре-
же насеља, постојећом мрежом објеката јавних служби, будућим 
потребама корисника, особеностима овог подручја и сл. Развој 
јавних служби ће првенствено зависити од економских кретања 
и децентрализације друштва, у којој ће Општине, као локалне са-
моуправе, добити већа овлашћења. На тај начин, највећи део јав-
них служби ће се развијати у складу са ангажовањем и плановима 
локалне самоуправе, обезбеђењем донација за конкретне пројек-
те, као и у складу са економским могућностима становништва, 
које ће значајно утицати на реализацију планираног развоја.

Развој у области социјалне заштите подразумева формирање 
различитих видова установа за ове намене као што су дневни бо-
равци, дневни центри за стара слабије покретна или непокретна 
лица, пансиони за за краће боравке старих лица ван куће, мале 
стамбене заједнице, изградња мањих објеката за трајни смештај 
старих лица, као и домова за смештај деце без родитељског ста-
рања. Ови садржаји могу бити у оквиру и јавног и приватног влас-
ништва, а погодне локације ће се одредити на основу потреба и 
програма развоја надлежних служби. 
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Организација основног образовања засниваће се и даље на ос-
могодишњим школама уз повећани квалитет опремљености обје-
ката савременим наставним средствима и побољшању квалитета 
наставног процеса. Наставак даљег образовања (средње и високо) 
углавно ће се одвијати у најближим центрима Апатину, Сомбору 
и Новом Саду. 

Здравствену заштиту становништва је неопходно даље раз-
вијати увођењем нових модалитета организације примарне здрав-
ствене заштите у насељима, као и организовањем најпотребнијих 
специјалистичких служби у већим насељима или на нивоу више 
насеља. Такође, формирање опремљених мобилних здравствених 
екипа и редовно пружање услуга  по насељима омогућиће дос-
тупност редовне здравствене контроле великом броју становни-
ка. Оваква организација здравствене службе је изузетно важна 
због планираног развоја туризма на овом подручју и обезбеђења 
пружања адекватних здравствених услуга, не само становницима 
насеља већ и туристима односно посетиоцима овог подручја. 

Постојање домова културе у насељима је један од услова за 
даљи развој у области културе. У наредном периоду неопходно 
је одговарајуће ангажовање културних и других институција на 
квалитетној организацији културних манифестација, одгова-
рајућој презентацији, реклами, као и подстицању иницијативе 
да се и на локалном нивоу организују културне манифестације 
и окупљања по различитим интересовањима, културним дело-
вањима и специфичностима овог простора.

Развој физичке културе подразумева да свако насеље треба 
да има спортске терене, бар у основном облику, а то су отворени 
и уређени терени погодни за различите врсте спортских актив-
ности, са минималним захтевима у погледу одржавања. Такође, 
потребно је у планском периоду обезбедити да свака школа има 
салу за физичко васпитање, опремљену потребном опремом по 
савременим стандардима, што ће омогућити укључивање ђака 
у спортске активности у овим насељима и њихов равноправнији 
развој у односу на ђаке у градовима.

Табела 8. Организација јавних служби према хијерархијском нивоу 
насеља

Насеље
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I  Социјална заштита

1. Дневни центри ++ ++

2. Стационарни центри 
(комплекси) за старе + •

3. Центар за социјални рад +

II  Образовање 

1. Предшколско образовање + + + + + + +

2. Основно образовање, 1-8 разред + + + + + + +

3. Основно музичко образовање +

4. Средње образовање +

5. Ученички дом +

6. Више образовање +

III  Здравствена заштита

1. Амбуланта, здравствена станица + + + + + + +

2. Дом здравља +

3. Општа болница •

4. Бања +

5. Апотека + + + + + + +

6. Ветеринарска станица + + + ++ + ++ ++

IV  Култура

1.Мултифункционални простори/
објекти за различите 

врсте културних, образовних и 
социј. програма 

+ ++

2. Библиотека + + + + + + +

3. Дом културе + + + + + + +

4. Музеј, галерија и изложбени 
простор + • • • • • •

V Физичка култура

1. Отворени и уређени спортски 
терени + + + + + + +

2. Спортске хале са универзалном 
салом ++

Легенда:  + постојећи садржаји;  ++ обавезно; • ако постоји ин-
терес и економска основа

2.2.3. Рурално подручје

Концепција просторног развоја и уређење села и руралног 
простора ће се заснивати на принципу превентивне заштите и 
подизања квалитета животне околине - очувању и поштовању за-
теченог и природног окружења, односно очувању и побољшању 
карактера сеоског насеља и сеоског предела. Поред тога, изузетно 
је важно јачања економске снаге пољопривредних домаћинста-
ва и њихово укључивање у тржишне услове привређивања, по-
бољшање инфраструктурних система, развој туризма, посебно 
могућност комплементарног развоја насеља и Резервата јер се 
насеља налазе или уз саму границу овог природног добра (Бачки 
Моноштор) или у његовој непосредној близини.

Планирано унапређење пољопривреде, изградња и модерни-
зација свих видова инфраструктуре, развој туризма, посебно на 
салашима, допринеће да се рурална подручја брже и адекватније 
развијају, уз заустављање негативних демографских тендеција.

С обзиром да је пољопривреда основна делатност станов-
ништва руралног (сеоског) подручја, за даљи развој овог подручја 
планирано је формирање радних зона односно индустријских 
паркова, који би омогућили даљу прераду, складиштење и дист-
рибуцију основних пољопривредних производа са овог подручја. 
Такође, постојеће радне зоне потребно је унапредити и опремити 
недостајућом инфраструктуром. 

Салаши су присутни на овом подручју (много више на подручју 
Града Сомбора), те их треба задржати, уз дефинисање услова за 
реконструкцију постојећих и изградњу нових кроз просторне 
планове Града Сомбора и општине Апатин.

На подручју обухвата Плана налазе се зоне кућа за одмор – ви-
кенд зоне и то углавном у атарима насеља, међутим постоје повр-
шине и у самом Резервату. Овим Планом су дата правила уређења 
и грађења у зонама кућа за одмор – викенд зонама у Резервату. 

Поред развоја пољопривреде, за ово подручје је од великог зна-
чаја и планирани развој туризма, посебно коришћење Резервата 
као дестинације са разноврсном туристичком понудом (лов, ри-
болов, бициклотуризам, посебни туристички локалитети, екоту-
ризам и сл.).   

3. УТИЦАЈ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА ЕКОНОМИЈУ И 
ПРИВРЕДНЕ     СИСТЕМЕ

3.1. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И РАЗМЕШТАЈ ПРИВРЕДНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ

Специјални резерват природе Горње Подунавље представља 
заштићени природни комплекс, што условљава да се, у непо-
средној близини једног овако осетљивог екосистема, привред-
ни развој и размештај привредних делатности одвија у складу 
са захтевима који прописују Закон о заштити животне средине 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 135/04 и 36/09) и подзаконска акта. 

Просторни размештај привредних капацитета, у обухвату 
Плана, има низ ограничења, која проистичу из потребе њиховог 
усклађивања са режимима заштите овог простора.

Према Уредби о заштити Специјалног Резервата природе 
Горње Подунавље (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 45/01, 81/08 и 
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107/09), на простору под режимом заштите I степена забрањује се 
коришћење природних богатстава и искључују сви други облици 
коришћења простора и активности, осим научних истраживања и 
контролисане едукације.    

У Специјалном резервату природе Горње Подунавље у режи-
му заштите II и III степена забрањено је: градити индустријске, 
пољопривредне и сличне објекте (туристички објекти, хотелски 
комплекси и др.) и обављати радове којима се нарушавају мор-
фолошке и хидролошке карактеристике терена, уништава биљни 
и животињски свет или се на било који други начин нарушава 
интегритет простора, осим за потребе унапређења стања природ-
них вредности (ревитализација), градње шумских тврдих путева 
од природног материјала, као и система одводњавања и наводња-
вања.

Према међународним критеријумима заштита Резервата је 
тако конципирана да подразумева ограничење људских актив-
ности. Није могуће елиминисати све активности, чак у идеалним 
условима не треба томе тежити, јер је, између осталог, функција 
заштите природе да користи човеку. Зато је важно да садашње и 
планиране активности буду у складу са заштитом животне сре-
дине и одрживим развојем.

Насеља у обухвату Плана нису у заштитним зонама (осим ма-
лог дела насеља Апатин) већ у ширем окружењу Резервата. При-
вредни развој је могућ ако се испоштују еколошки принципи. То 
проистиче из међузависности очувања ресурса и даљег развоја 
привредних делатности. Најважнији привредни потенцијал, 
као основа будућег развоја већине насеља је пољопривредно 
земљиште. 

Развој трговине и угоститељства одвијаће се у складу са по-
растом животног стандарда становништва, куповном моћи ста-
новништва и са специфичним захтевима ових делатности. Капа-
цитети који служе задовољењу свакодневних потреба становника 
пратиће просторну дистрибуцију становништва, док капацитети 
намењени повременим и изузетним потребама, који служе задо-
вољавању потреба  становника у обухвату Плана, лоцираће се у 
Апатину. Даљи развој трговине и угоститељства требао би бити 
усмераван на улагања у опремање и изградњу савремених трго-
винских капацитета и угоститељско-туристичких објеката.

3.1.1. Рурални развој и пољопривреда

На подручју Резервата су у значајној мери редуковане пољопри-
вредне активности, у складу са Уредбом о заштити специјалног 
резервата природе Горње Подунавље. Према овој Уредби у дело-
вима Резервата под II и III режимом заштите могуће је пчеларење, 
сечење трске (плетарски производи) и сакупљање шумских пло-
дова, оних биљних врста које не спадају у угрожене.

Подручје ван Резервата, које се непосредно наслања на њега, 
треба третирати на посебан начин, који има за циљ очување овог 
осетљивог екосистема.

Стимулативним мерама потребно је наводити произвођаче, да 
на додирним подручјима, са Резерватом гаје културе које омо-
гућавају редуковану маханичку обраду и минималну употребу 
хемијских средстава (луцерка, детелина, лековито биље, ливаде). 
У што већој мери ђубрење вештачким средствима потребно је 
редуковати и по могућности замењивати стајским ђубривом, за-
оравањем зелене масе, компостирањем, уз истовремену примену 
плодореда.

Када је реч о сточарству потребно је форсирати пашњачки уз-
гој аутохтоних раса стоке, које би своје мање производне могућ-
ности, вишеструко могле компезовати кроз туристичку понуду 
целог подручја.

Остали делови посматраног подручја немају значајнијих огра-
ничења у развоју пољопривреде.

Повољни природни и створени потенцијали у области 
пољопривреде омогућавају развој различитих видова пољопри-
вредне производње (ратарство, повртарство, воћарство, виногра-
дарство и сточарство), као и развој агроиндустрије на бази распо-
ложивих сировина биљног и животињског порекла. Бржи развој 
пољопривреде предпоставља одговарајуће промене у структури 
производње праћене повећањем приноса и ефикаснијом органи-
зацијом откупа и промета основних пољопривредних произво-
да. Неопходно је да се изради Стратегија развоја пољопривреде 
као значајне привредне гране (Основе о заштити коришћењу и 

унапређењу пољопривредног земљишта за подручје Града Сом-
бора и општине Апатин).

Развој пољопривреде у наведеном смислу захтева одгова-
рајуће активности на едукацији пољопривредних произвођача, 
обезбеђење повољних кредитних линија за развој инвестирање 
и стварање услова за рационално повезивање пољопривредних 
произвођача у циљу укрупњавања поседа и боље организације 
откупа.

Ратарска производња

С обзиром да је ратарска производња доминантна у оквиру 
биљне производње на овом подручју, планира се да ће и у наред-
ном периоду то остати. Развој ове производње потребно је оса-
временити применом нових технологија у складу са савременим 
научнии сазнањима.

С обзиром да ће у дугорочној политици развоја пољопривреде, 
сточарство имати вишеструко наглашену улогу у валоризацији 
радних и производних потенцијала и остваривању веће добити 
по грлу, по хектару и по запосленом, у одржавању и побољшавању 
плодности земљишта, у наредном периоду треба настојати да се 
обезбеди довољна количина квалитетне сточне хране. У структу-
ри сетве то значи пораст учешћа њивских крмних биљака у укуп-
ној биљној производњи. 

Повртарска производња

Дуга традиција производње поврћа заступљена је на пољопри-
вредним површинама нарочито око Купусине, где се највише 
гаје лук и кромпир, док се остале врсте поврћа, које се користе 
за снабдевање становништва и индустријску прераду узгајају на 
много мањим површинама. Заступљени су сви облици повртарс-
ке производње, од баштованског  и њивског до производње у заш-
тићеном простору.

Планира се, да у наредном периоду, дође до повећања површи-
на у свим облицима повртарске производње. 

Воћарско-виноградарска производња

С обзиром да се под воћњацима и виноградима налазе мале 
површине укупног пољопривредног земљишта, планираним 
развојем воћарско-виноградарске производње очекује се зауста-
вљање негативних тенденција смањивања стабала континентал-
них врста воћа, чокота винове лозе и површина под воћњацима 
и виноградима. Истовремено се планира повећање приноса по 
јединици капацитета.

Остали видови њивске производње

С обзиром на квалитет земљишта и традицију у производњи 
и других култура на отвореном простору, за очекивати је да ће у 
наредном планском периоду доћи до неминовног смањења повр-
шина под нискоакумулативним културама.

Потребно је сагледати могућност и израдити програм узгоја 
зачинског, ароматичног и лековитог биља, као и могућност узгоја 
цвећа.

Сточарство

Драстичан пад бројног стања стоке (посебно свиња и говеда), 
као и смањење продуктивности појединих врста домаћих живо-
тиња, како у пољопривредним предузећима тако и на индиви-
дуалним газдинствима, резултирали су огромним падом произ-
водње намирница анималног порекла (меса, млека и јаја) у односу 
на могућности подручја. Стога ће у наредном планском периоду 
императив бити унапређење крмне базе, повећање броја грла сто-
ке, даље унапређење расног састава, а самим тим и производних 
потенцијала.

Пчеларство – на Планом обухваћеном простору нису довољно 
искоришћене могућности за развој пчеларства, те је неопходно у 
свим стратешким опредељењима нагласити да постоје добри ус-
лови за развој овог вида производње.

Рибарство – на посматраној територији општине Апатин и Гра-
да Сомбора, с обзиром на богатство воде, велике су могућности 



Страна 318 - Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 27. фебруар 2012.

развоја и привредног и спортског риболова. Поред Дунава, реке 
богате рибом, на посматраном подручју налазе се и слатководни 
рибњаци који заузимају укупну површину од преко 1000 ha.

Изградња рибњака на подручју Резервата није дозвољена.

Подручје ван Резервата има могућности за подизање комер-
цијалних, али пре свега спортских рибњака. Ове рибњаке треба 
лоцирати на земљиштима слабијег квалитета (слатине и сл.), које 
није повољно за друге видове производње. При томе треба водити 
рачуна да имају континуирано снабдевање водом, али да ни на 
који начин не могу утицати на екосистем Резервата.

Тачне локације подизања евентуалних нових рибњака биће 
одређене просторним плановима Града Сомбора и општине Апа-
тин.

Уређење и коришћење вода у пољопривреди

На овој територији постоје изграђени системи за наводњавање, 
а у наредном периоду са променом сетвене структуре и интен-
зивирањем пољопривредне производње биће потребна изградња 
нових и реконструкција постојећих заливних система.

Постојећа каналска мрежа за одводњавање је у доста добром 
стању, али је у наредном планском периду неопходно извршити 
њену реконструкцију.

3.1.2. Туризам 

Подручје у обухвату Плана налази се дуж Дунава, највеће и 
најзначајније европске речне магистрале, значајне и по туристич-
ком промету. Европска Унија кроз пројекте развоја подунавских 
градова, или кроз повезивање подунавских регија, подржава и 
развој туризма. С тим у вези развој подручја Горњег Подунавља 
треба да буде усклађен са пројектима развоја Европске Уније који 
се односи на Подунавље и потребе заштите природне и култур-
не баштине. Најзначајнији туристички потенцијали посматраног 
подручја су река Дунав и простор Резервата.

Подручје је и погранична област према Хрватској и мањим 
делом ка Мађарској што има значаја за могућности заједничких 
програма који су финансирани од стране Европске Уније. То је од 
значаја и за повезивање са туристичком понудом суседних регија. 
(Копачки рит, циклотуризам...). У оквиру специјалних интереса 
циклотуризам је у првом плану.

У односу на туристичко тржиште стратешко опредељење је 
јачање туристичке инфраструктуре, јачање локалне туристичке 
привреде (локални туроператери, угоститељство, услужне де-
латности од значаја за туризам) са циљем да се у односу на ту-
ристичке трендове и потенцијале подручја формирају туристич-
ки производи намењени домаћем и иностраном госту који ће се 
базирати на потребама за очувањем здравља, очуваној природи, 
специфичним доживаљајима (производи који спадају у групу спе-
цијалних интереса).

У обухвату Плана, Резерват је посматран као комплексно ту-
ристичко подручје од националног значаја, јер је чињеница да 
се у близини Резервата налазе велики градски центри (Сомбор, 
Апатин). Урбано становништво има потребу за одмором у виду 
излета и рекреације у природи, али и потребу за непосредним ис-
куствима у руралним срединама, посету манифестацијама...

Концепт развоја туристичке дестинације Горњег Подунавља14 

заснива се на примарним атракцијама (природи и екологији, на 
потенцијалима које даје Дунав - у Резервату) и секундарним ат-
ракцијама (руралном и урбаном наслеђу ван Резервата). 

Са становишта позиционирања туристичка дестинација Горње 
Подунавље има тзв. start up позицију па се у односу на потенција-
ле и тражњу као и на кретања у интернационалном туристичком 
бизнису могу одредити начини и концепти туристичког развоја. 
Поред концепта очувања и туристичког валоризовања биоди-
везитета, од подједнаке је важности укључивање у туристички 
бизнис на Дунаву (cruising, туристичке барже, наутички чартер, 
изградња марина, пристана, систем туристичке сигнализације). 
Важан сегмент туристичке понуде чине рурална подручја са са-
лашима, светковинама, етнолошким богатством, али и урбано 
наслеђе ван Резервата које чини Апатин са својим туристичким, 
културним садржајима.

Највећи број туриста на посматрано подручје долази ауто-
мобилима, аутобусима а у последње време и Дунавом. Посебна 
пажња је посвећена планирању путне мреже и потребне инфра-
структуре. Бициклистичке стазе у и ван Резервата су део великог 
европског пројекта бициклистичких стаза дуж Дунава и оне су 
већ у изградњи. Предвиђено је да визиторски центри тј. улазне 
капије подручја буду Моношторски рит (главни улазни центар), 
Карапанџа и Апатински рит а предвиђа се најмање 50 км бицик-
листичких стаза унутар и ван простора Резервата.

Посебна пажња се мора посветити маркетиншкој презентацији 
туристичких производа а за то је важно формирати и повезати 
туристичке организације, туристичко-информативне центре као 
и организације или предузећа која ће имати задатак да обједине 
и стандардизују понуду у сарадњи са туристичким агенцијама и 
другим актерима у ланцу туристичке понуде.

Такође, Мастер план туристичке дестинације Горње Подуна-
вље предвиђа формирање Центра за подстицање туризма са за-
датком да обезбеди консалтинг услугу предузетницима у тури-
зму и помоћ у вези са конкурисањем код домаћих и међународних 
фондова.

Концепција развоја подручја третираног Планом у погледу 
туризма се може исказати кроз туристичке прозводе а према ат-
ракцијама што укључује и просторно дефинисање могућих ту-
ристичких активности: на простору у Резервату и ван Резервата.

У Резервату

Атракције/туристички производи у Резервату 
 - биодиверзитет Горњег Подунавља (едукациони програ-
ми, циклотуризам Дунавска рута једна је од најпопулар-
нијих бициклистичких превоза у Европи, лов и риболов);

 - Дунав са каналима (спортови на води, наутички садр-
жаји);

Простор/туристички производи y Резервату 
 - пловни пут Дунав и канали (наутички туризам);
 - део Резервата природе уз Дунав (еколошко-образовни, 
специјални интереси);

Садржаји боравка у Резервату

У односу на садржаје боравка може се рећи да поред ловног 
и риболовног туризма, образовних и истраживачких активности, 
локалне туристичке организације и туристичке агенције (Сомбор 
и Апатин) раде на формирању понуда за наутичаре и понуда као 
што су: посматрање птица и фото сафари програми, организова-
не вожње мањим туристичким бродицама, пешачења, вожње би-
циклом по ободу Резервата, излетнички програми, рекреативни 
програми.

Наутичка инфраструктура/активности у Резервату

Планирана је наутичка инфраструктура и активности које се 
могу дешавати у приобаљу Дунава на Великом Бачком каналу, 
каналу Бездан-Пригревица, Бајском каналу. Унутар Резервата 
локалитет наутичког туризма је Барачка (комплекс наутичког 
туризма ‚‘Барачка‘‘). Резерват се може најатрактивније сагледати 
и доживети пловећи кроз бројне канале, рукавце и дуж Дунава. 
Планиране су следеће активности: разгледање и вожња по Резер-
вату за организовање групе, разгледање и вожња на Резервату за 
рекреативне групе.

Остали садржаји у Резервату 

Планом су дефинисана викенд насеља/зоне од којих су највећа: 
Барачка, Мртва Барачка, Адице, Кенђија, Даражи фок, Дондо, Ва-
гони, Шаран.

Носећи капацитет простора у Резервату 

До сада је простор обухваћен Планом у погледу туристичких 
активности био познат по ловном туризму који је достигао опти-
мални обим.

14 Мастер план карактерише дестинације „Горње Подунавље“, Научно истраживачки центар, Економски факултет, Београд, 2007. година
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Садржаји боравка у заштићеним подручјима морају бити огра-
ничени. На подручју режима заштите првог степена, које обух-
вата санитарну и тиху зону дозвољене су научно истраживачке 
и едукативне активности и ограничен боравак 12-15 људи. У том 
подручју нема изградње туристичке инфраструктуре.

На подручју режима заштите другог степена могуће је органи-
зовати научно истраживачке и едукативне програме, пешачења, 
bird watching, дозвољене наутичке активности, друге видове 
рекреације у областима у којима су оне дозвољене и контроли-
сане. Ту такође нема изградње нове туристичке инфраструктуре.

На подручју режима заштите трећег степена и у делу ван Ре-
зервата могу се организовати ловни и риболовни туризам, вожња 
бицикла, јахање, вожња фијакером, учење старих заната, школе 
пчеларења, обилазак културних добара, фоклорне и друге мани-
фестације, излетнички, рекреативни, wellness програми, школа у 
природи, специјална интересовања (падобрански скокови, вожња 
балоном...).

Ван Резервата
 
Атракције/туристички производи ван Резервата

 - рурална Војводина (сеоски-салашарски туризам, етно 
наслеђе),

 - Апатин (спорт, рекреација, наутика, wellness/spa, спе-
цијални интереси).

Простор/туристички производи ван Резервата
 - рурално подручје (рурални - салашарски туризам и спе-
цијални интереси);

 - Сомбор и Апатин (МИЦЕ, wellness/spa, културни тури-
зам, touring, спорт);

Садржаји боравка ван Резервата

Понуда сеоских домаћинстава у селима ван Резервата поред 
смештаја, исхране и посете Резервату може као садржај борав-
ка понудити старе занате, сеоске светковине, справљање локал-
них специјалитета, вожњу кочијама, јахање... Ту су и садржаји 
бањског, културно-манифестационог, рекреативног, ловног, 
риболовног, наутичког туризма. Поред планирања смештајних 
капацитета и одговарајуће инфраструктуре у вези са наведеним 
садржајима боравка и облицима туризма потребно је планирати 
водичку и чуварску службу на одговарајућим пунктовима, про-
давнице сувенира, еколошки здраве хране, тзв green houses (се-
оска домаћинства која припремају и продају храну и пиће).     

Наутичка инфраструктурa/активности ван Резервата

Планом су дефинисани простори за рекреативне активности 
поред воде. Предвиђа се да главни наутички речни центар буде 
Апатин, Међународна лука, пристан за крузинг и пристан за 
charter компаније (барже) такође у Апатину. За ближе дефини-
сање локација марина узета је у обзир и Студијa марина на Ду-
наву, у којој су дате основне смернице за дефинисање марина на 
одређеним локацијама на Дунаву.15

Остали садржаји ван Резервата

Постојећи капацитети су Камп Црвеног крста код Бачког Мо-
ноштора и ЗОО врт у Колуту. Предвиђена су два нова кампа, етно 
село, затим панонски ресорт са садржајима као што су: голф те-
рени, центри за коњички спорт, акватички центри који би пра-
тили нови смештајни капацитети у хотелима, апартманима и 
вилама. Мастер план туристичке дестинације Горње Подунавље 
као кључни пројекат предвиђа етно село од 70 бунгалова у близи-
ни Апатина, Научно истраживачку станицу на простору између 
моста на Дунаву и улаза у Велики Бачки канал као и етно село 
Шварцвалд код Бездана.

Ободна насеља пре свих Бачки Моноштор, Купусина и Сонта 
су посебне амбијенталне целине чији становници чувају специ-
фичну традицију, обичаје, ношње, старе занате те стога имају 
значајан потенцијал за развој руралног и еко туризма16. За сада 
постоје смештајни капацитети у Бачком Моноштору, Купуси-
на има вредну етнолошку збирку, Сонта је позната по чипки и 

ћилимима. Постоји богатство фолклорних манифестација „Ку-
пусинска свадба“, „Буњевачка Дужијанца“, „Фаршанг у Сонти и 
Купусини“.... Поред тога ту су стари занати, разноврсна и богата 
гастрономска понуда.... Рурални (салашарски) туризам, добар је 
модел развоја пољопривредних домаћинстава али захтева извес-
на улагања па и градњу која мора бити у складу са локалном архи-
тектуром и наслеђем. Потенцијал има бања у Бездану.

На основу примењених критеријума (мотивских, просторних, 
еколошких, економских, функционалних) и могућих облика ту-
ризма уз поштовање принципа одрживог развоја као стратешки 
приоритети дефинисани су следећи основни облици туризма:

Облици туризма У Резервату 

Еколошко-образовни: школе у природи, еколошки кампови, 
екскурзије, стручни и студијски боравци, посматрање птица, 
фото сафари, шетње по обележеним стазама.

Наутички и спортско рекретивни туризам који ће користити 
богатство наутичких, спортско рекреативних садржаја Дунава и 
канала.

Посебни интереси: лов, риболов, шетње, камповање, бицикли-
зам, јахање..

Облици туризма ван Резервата

Културно манифестациони који ће користити богатство кул-
турне баштине, манифестације, фолклорно наслеђе.

Посебни интереси: лов, риболов, шетње, камповање, бицикли-
зам, јахање

Наутички и спортско рекретивни туризам који ће користити 
богатство наутичких, спортско рекреативних садржаја Дунава и 
канала.

Рурални туризам има велики значај како за развој туризма тако 
и за очување и ревитализацију локалних заједница, очување кул-
турне и фолклорне баштине и има вишеструки позитиван утицај 
на локалне заједнице са аспекта економије, заштите животне сре-
дине.

Здравствени (бањски) туризам - бања Бездан.

3.1.3. Шумарство, лов и риболов

Шумарство као привредна грана, пре свега, на подручју Резер-
вата, даје значајне резултата посебно у ГЈ ‚‘Моноштарске шуме‘‘ и 
ГЈ ‚‘Апатински рит‘‘. Ове две газдинске јединице просторно обух-
ватају највеће површине и имају највећи запремински прираст, 
нарочито врсте тополе I – 214.

У границама Резервата 

Остварити заштитне, привредне и социокултурне функције 
шуме;

унапредити стање постојећих шума имајући у виду режиме 
заштите природног добра;

Оптимално користити шуме Резервата у складу са заштитом и 
одрживим развојем укупног подручја;

Газдовање шумама Резервата ускладити са биолошким капа-
цитетима станишта, што подразумева газдовање ЕАТ и аутохто-
ним врстама дрвећа на одговарајућим стаништима;

Конверзија алохтоних врста у аутохтоне врсте дрвећа, посеб-
но на високим гредама где се могу заснивати састојине храста 
лужњака, уз одговарајуће мере заштите;

Пласман коришћења дрвне масе у прерађивачким капацитети-
ма у земљи;

Обављање радова у шумарству у складу са Програмом развоја 
подручја и  основама       газдовања шумама;

Очување постојећих аутохтоних шумских заједница и њихова 
примена у пошумљавању нових површина;

Побољшање услова станишта дивљачи и развој ловног тури-
зма.

Ван граница Резервата

Остварити заштитне, привредне и социокултурне функције 
шуме;

15 Студија размештаја марина на Дунаву, Покрајински секретаријат за привреду, 2006.год.
16  „Одговорно путовање у области природе, којима се чува животна средина и одржава благостање локалне заједнице“ 

О. Хаџић „Културни туризам“ Нови Сад, 2005., 22.
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Формирати нове површине под шумама у складу са Уредбом 
о заштити Специјалног резервата природе Горње Подунавље 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 45/01, 81/08 и 107/09) на простору 
Резервата, а на чистинама и шумском земљишту у обухвату Пла-
на ван простора Резервата;

Пласман коришћења дрвне масе у прерађивачким капацитети-
ма у земљи;

Обављање радова у шумарству у складу са Програмом развоја 
подручја и  основама       газдовања шумама;

Организовање максималне шумске производње уз заштиту 
укупног екосистема и

Побољшање услова станишта дивљачи и развој ловног тури-
зма.

Лов

Ловишта у границама подручја обухваћеног Планом имају до-
бре услове за развој и гајење дивљачи. У наредном периоду се 
не очекује установљење нових ловишта, већ само обнављање ре-
шења о давању ловишта на газдовање.

Ловишта ће, у складу са Законом о дивљачи и ловству (‚‘Служ-
бени гласник РС‘‘, бр. 18/10), газдовати својим ловиштем на осно-
ву важећих ловних основа и годишњих планова газдовања, који-
ма ће се прописати конкретне планске мере које ће имати за циљ 
заштиту, исхрану и коришћење дивљачи.

Пун економски капацитет ловишта ће се постизати добром 
прогнозом диманике развоја популације дивљачи, односно 
пројекцијом оптималног матичног фонда за сваку ловну годину 
уз уважавање реалног прираста, губитака и одстрела дивљачи.

У ловиштима ће бити дозвољен улов дивљачи у складу са го-
дишњим плановима газдовања. Ловишта ће бити опремана лов-
но-техничким објектима, узгајалиштима дивљачи и ловачким 
домовима у складу са планираним развојем ловног туризма.

Риболов

Будуће газдовање воденим ресурсима би требало усмерити на 
повећање рибље продукције.

Стратешки правци унапређења укупног рибљег фонда су:
 - Обезбеђење мониторинга услова станишта, односно 
квалитета и режима вода; 

 - Предузимање мера на сузбијању негативних појава и
 - Заштита угрожених врста рибе - према међународним и 
националним критеријумима  и стандардима.

3.1.4. Индустрија и мала и средња предузећа (МСП)

Поред пољопривреде, индустрија ће и у планском периоду 
бити носилац развоја. Основни развојни приоритети су поред 
даљег динамичнијег развоја постојеће индустрије, нарочито 
производње прехрамбених производа и пића, развој мањих пре-
рађивачких капацитета виших фаза прераде, које треба базирати 
на пољопривреди и рибарству (због богате сировинске основе) и 
извршити избор производа за којима постоји тражња на тржишту, 
уз даљу примену нових научних и технолошких знања и адек-
ватних техничко-технолошких мера заштите животне средине. 
Предуслов успешнијег пословања у области индустрије биће, пре 
свега, повећање степена искоришћености постојећих капацитета, 
модернизација и ширење производних програма уз обавезну при-
мену одговарајућих мера заштите животне средине, подизање 
квалитета производа као и прилагођавање тржишним захтевима, 
кроз процес преструктуирања, прилагођавање новим условима 
привређивања и активни развој малих и средњих предузећа, која 
су флексибилнија на тржишту.

Да би се обезбедили услови за брже запошљавање и пораст 
прихода становништва (нарочито сеоских насеља), веома важан 
развојни приоритет треба да буде развој малих и средњих преду-
зећа и предузетништва. За све објекте, односно радове, у ширем 
окружењу Резервата, који у одређеној мери могу угрозити жи-
вотну средину, надлежни орган може прописати израду Студије 
процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о заш-
тити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/0 и 36/09). 
Значајни просторни и сировински потенцијали сеоских насеља, 
као и недовољно ангажована радна снага треба да се активирају 

обезбеђењем услова за развој прерађивачких капацитета чиме би 
се обезбедио и бржи трансфер становништва из примарних де-
латности. 

4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА

4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У погледу развоја саобраћаја, основна стратешка опредељења 
унапређења планског подручја у оквиру планског хоризонта, 
била би, да саобраћај као врло значајна просторна функција ини-
цира свеобухватни развој овог простора како би се превазишло 
садашње стање привредне-туристичке неактивности.

У границама Резервата

Шумски и атарски путеви унутар Резервата су установљени у 
складу са усвојеним смерницама за уређење атара и у шумским 
привредним основама и они су са земљаном (стабилизованом) 
подлогом. У циљу остварења веће заштите овог простора могу 
се просторно уређивати да би се постигла оптимална заштита у 
акцидентним ситуацијама.

Једини саобраћајни капацитет високог ранга који ће се налази-
ти у Резервату је државни пут на правцу ка граници са Хрватском.

У планском периоду треба по круни насипа изградити бицик-
листичке стазе у оквиру трансевропског цикло коридора 6 (EURO 
VELO 6) и њих повезати са интерним системима бициклистич-
ких стаза у Апатину (до бање Јунаковић) и  Сомбору како би се и 
овим посетиоцима приближиле природне вредности ових прос-
тора.

У домену водног саобраћаја (путничког и наутичког) у план-
ском периоду треба оспособити (реконструисати и изградити) ка-
пацитете у Бездану, Апатину, Богојеву у складу са стандардима 
Европске Уније.

Такође, потребно је у складу са обавезама и препорукама Ду-
навске комисије предузети одговарајуће мере у оквиру критичних 
сектора Дунава (Бездан km 1433-1425, Сига-Казук km 1422.2-1414.9, 
Апатин km 1405-1400, Чивутски Рукавац km 1397-1396, Сектор 
Вемељ km 1394-1386, Сектор Аљмаш km 1382.8-1378.0, Сектор  
km 1375.0-1373.1) на којима је потребно извршити регулационе ра-
дове и кориту, у циљу одржавање пловности захтеване категорије 
пловног пута VIc. 

У случају ангажовања веће количине финансијских средста-
ва, било би могуће пројектовати и реконструисати капацитете 
(део трасе у Резервату) који би били коришћени искључиво у ту-
ристичке сврхе (траса туристичке пруге Сомбор – (Бачки Моно-
штор) Бездан – Бачки Брег). 

Немоторни саобраћај је унутар Резервата најважнији вид са-
обраћаја, посебно са аспекта заштите, екологије и одрживог 
развоја овог по свему изузетно осетљивог простора. Основни 
коридор је међународна бициклистичка стаза - цикло коридор 
6, систем постојећих и планираних међунасељских стаза, као 
и унутарнасељске стазе и траке. Систем пешачких коридора ће 
омогућити квалитетан, здрав и еколошки прихватљив начин кре-
тања кроз простор који има изванредне туристичке и природне 
вредности.

Ван граница Резервата

До краја планског периода, у обухвату Плана ван Резервата, 
планира се реконструкција постојећих саобраћајних капаците-
та, као и успостављање - изградња  нових саобраћајница у циљу 
веће заштите Резервата, афирмације појединих локалитета и све-
обухватног развоја овог простора. Ове активности су усмерене на 
повећање доступности појединих простора и садржаја, али и на 
снижавање трошкова транспорта и трошкова експлоатације то-
ком одвијања саобраћаја на овом простору.

У планском периоду у домену друмског саобраћаја планирана 
је изградња саобраћајног капацитета вишег нивоа (реконструк-
ција, рехабилитација и изгрaдња ДП I и II реда),  веза коридора Х 
и VII: граница Мађарске/Хрватске – Бездан / Бачки Брег  – Сом-
бор – Кула – Врбас – Е-75  – Сента – Кикинда граница са Руму-
нијом - Наково. 
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Планирани саобраћајни правац треба да допринесе афирма-
цији овог простора кроз лакшу достуност из правца Европе и то  
на највишем нивоу конфора и саобраћајне услуге. Овај нови пут 
треба да буде и основни саобраћајни капацитет овог простора 
који ће кумулисати сва кретања ка овом простору са тих страна, 
али и из којих ће се дистрибуирати саобраћајне активности и сис-
темски их повезати са свом околном саобраћајном мрежом која је 
у функцији правилног развоја и функционисања Резервата.

Будући планирани систем друмских саобраћајница на под-
ручју обухвата Плана као модификовани кружни систем са-
обраћајница свих нивоа  подразумева и изградњу државног пута 
I реда – магистралног пута Батина – Бездан – Сомбор а према 
предложеној траси а на основу неких елемената који су дати у ела-
борату Техно-економској анализи саобраћајне мреже на правцу 
граница Мађарске-Сомбор-Кула-Српска Црња (ЦПВ, Нови Сад, 
2007). Овај нови пут осим собраћајног значаја имао би и еколошку 
и заштитну функцију. 

Будући систем државног пута II реда бр. 101 Кула – Сивац - 
Сомбор – Апатин – Сонта - гранични прелаз Богојево је такође 
значајан путни правац за овај простор, јер омогућује доступност 
са јужне и западне стране. Мрежа општинских путева у оквиру 
града Сомбор и насеља Апатин ће својом изграђеношћу и повеза-
ношћу у систем  утицати  на ниво доступности и  саобраћајне ус-
луге. Поред побољшања постојећи општинских и атарских путе-
ва, потребно је побољшати начин  одржавања тих саобраћајница.

Логистички центар са интермодалним терминалима (ЛЦ са 
интермодалним терминалима) у Апатину са својим садржајима 
(пут, пруга, пристаниште са кејом) и међународна лука предста-
вљаће основу за целокупни развој овог Региона и значајно чво-
риште интегралног (мултимодалног) саобраћаја. Просторни план 
Републике Србије, као и Стратегија развоја саобраћаја у Републи-
ци Србији од 2008-2015 год., су предвидели оснивање саобраћај-
ног терминала на уласку у земљу водним путем и квалитетним 
путним и железничким везама. Развој оваквог чворишта (посеб-
но у контактној зони) неминовно ће имати негативан утицај на 
осетљиво подручје Резервата, који је могуће умањити применом 
одговарајућих техничких и технолошких мера приликом актив-
ности унутар терминала.

Железнички саобраћај у оквиру гравитационе зоне Резервата 
би требало технички прилагодити различитим активностима 
(реконструкција, изградња, електрификација) како би могао да 
буде укључен у систем интегралног саобраћаја, који би био у 
функцији афирмације Резервата, док све остале пруге (постојеће, 
укинуте, напуштене) и њихове коридоре је потребно задржати и 
реконструисати (приоритет пруга Сонта - Апатин) у складу са 
могућностима. 

4.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

На подручју Горњег Подунавља развијаће се вишенаменски 
системи, којима се интегрално решавају проблеми коришћења и 
заштите вода, уређења водних режима и одбране од поплава и то: 

(1)  регионални системи за обезбеђивање вода највишег ква-
литета, за насеља и оне индустрије које захтевају воду тог 
квалитета и 

(2)  регионални системи за коришћење, уређење и заштиту реч-
них вода (тзв. речни системи), којима се подмирују остали 
корисници, уређују и штите воде.

У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом 
највишег квалитета оствариће се развојем Бачког регионалног 
система водоснабдевања. Основно извориште овог система су 
алувијалне издани Дунава на сектору од Бездана до Богојева и 
коришћење вода основног водоносног компекса. За задовољење 
потреба насеља у Бачком систему могу се користити и речне воде 
Дунава (непосредно или упуштањем у подземље), уколико им је 
квалитет задовољавајући. Систем би се формирао од централног 
постројења за комплетан третман воде, са базирањем на ресурс 
подземних вода и – или речне воде Дунава, и изградња магис-
тралних повезних цевовода до свих општина у систему. Потен-
цијално извориште овог регионалног система водоснабдевања 
налази се на територији општине Апатин, на локацијама ‚‘Буџак‘‘ 
и ‚‘Месарске ливаде‘‘.

До реализације регионалног система водоснабдевања, даљи 
развој водоснабдевања одвијаће се у правцу који је сада у функ-

цији, уз повећање броја црпних бушотина на постојећим, или 
новим извориштима са изградњом појединачних уређаја за доте-
ривање квалитета воде по захтеваним критеријумима, као и из-
градњом неопходних елемената у системима (резервоари, црпне 
станице, коморе итд.).

Краткорочно и средњорочно решење се базира на рационалном 
коришћењу локалних ресурса подземних вода уз веће коришћење 
површинских вода. То подразумева и неопходну реконструкцију 
и доградњу објеката и инфраструктуре система (регенерацију ат-
рофираних и изградњу нових бунара, изградњу нових резервоара, 
реконструкцију постојећих и изградњу нових постројења за пре-
раду воде, замену постојећих дотрајалих и неадекватних цевово-
да и постепено проширење мреже цевовода), смањење губитака 
у мрежи како на цевоводима тако и на чворовима, уз медијску 
кампању рационалног коришћења воде у домаћинствима и одго-
варајућу политику цена воде.

Ради рационализације коришћења висококвалитетне воде за 
пиће и заштите исте од непотребног расипања потребно је на ми-
нималну меру свести губитке на водоводној мрежи.

У свим решењима комплексних водопривредних система која 
користе воду највишег квалитета - снабдевање становништва 
увек има приоритет при расподели воде на кориснике.

У циљу заштите вода, у насељима ће се развијати сепарациони 
канализациони системи, којима ће се посебно одводити фекалне 
отпадне воде, а посебно атмосферске отпадне воде.

Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких ме-
лиорација је ревитализација постојећих мелиорационих система. 
Будући системи се планирају као интегрални мелиорациони сис-
теми (одводњавање, наводњавање, заштита од спољних вода), са 
свим мерама хидротехничких и агротехничких мелиорација.

Системи за одводњавање реализују се тако да се уклапају у ре-
шења интегралног уређења простора, при чему се води рачуна о 
потреби касније доградње и система за наводњавање.

Уређење отворених канала и регулационих радова на просто-
ру обухваћеног Планом, биће дефинисано израдом одговарајуће 
пројектно-техничке документације и претходним условима 
Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ - Нови Сад.

На земљишту које припада каналу не могу се градити било 
какви објекти нити се оно сме запоседати. Начелно се могу пла-
нирати привредни објекти, пристаништа-стоваришта, објекти за 
спорт, рекреацију и туризам, под условом да не угрожавају функ-
ционалност канала.

За потребе ревитализације подручја ‚‘Сига–Казук‘‘, урађен 
је елаборат ‚‘Хидротехничко уређење подручја ‚‘Сига-Казук‘‘, 
као и ‚‘Хидротехничко уређење подручја ‚‘Каландош‘‘, пројекат 
‚‘Север‘‘, са приказаним неопходним мерама за завршетак започ-
етих радова на изградњи система за ревитализацију целокупног 
подручја ‚‘Сига-Казук‘‘, а у смислу решавања акутног проблема 
одвођења површинске воде из депресија односно делова терена 
са најнижим котама. Поменуто подручје је део некадашњег Мо-
ношторског рита, односно инундационог простора реке Дунав. 
Простире се између корита реке Дунава односно насипа прве од-
брамбене линије km 35+250 (место укрштања са насипом друге 
одбрамбене линије код ‚‘Вагона‘‘) до km 47+800 (место укрштања 
са насипом друге одбрамбене линије код ‚‘0‘‘), наведених наси-
па друге одбрамбене линије и канала ДТД Бездан – Пригревица. 
Површина износи око 5.300 ha.  Подручје се састоји углавном од 
шумског земљишта испресецаног ‚‘високих гредама‘‘ и дубоким 
коритима бивших дунавских рукаваца. На подручју се налази и 
преводница ‚‘Бездан‘‘ која је кључна за развој водног саобраћаја, 
наутичког туризма и привреде.

До данас је, у склопу програма ревитализације Моношторског 
рита, изграђена упусно-испусна устава ‚‘Старо село‘‘ на дунав-
ском насипу прве одбрамбене линије, на стационажи km 41+855, 
капацитета 16 m3/s, изведен је комплетан јужни двонаменски 
главни канал заједно са сепарационом уставом на почетку канала 
и, на истом подручју, изведени су скоро сви пројектом предвиђе-
ни двонаменски канали нижег реда – спојни канали са пратећим 
објектима (пропустима и уставама).

Постојећи системи за одводњавање, што се односи и на под-
ручје општине Апатин и Града Сомбора, остају у постојећим гра-
ницама развијености.

За све објекте који се буду градили на овим системима дефи-
нисаће се водни услови и ускладити изградња са потребама кон-
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кретних водних захтева.
Посебно се истиче потреба заштите квалитета воде канала 

ДТД, и с тим у вези проблем атмосферских, отпадних и свих ос-
талих вода који на одговарајући начин мора бити решен.

Системи за одбрану од поплава решавају се у оквиру интеграл-
них система водотока, уз примену хидротехничких и неинвес-
тиционих мера. Хидротехничке мере подразумевају оптималан 
однос пасивних и активних мера заштите. Пасивним мерама 
угрожена приобална подручја бране се од поплавних таласа ли-
нијским системима - насипима, регулацијама река, формирањем 
брањених касета. На подручју Плана изграђен је насип за одбра-
ну од високи вода реке Дунав у правцу север-југ, кроз цео прос-
тор Резервата. Евентуална реконструкција одбрамбене линије вр-
шиће се у складу са оперативним планом одбране од поплава, као 
и са условима надлежног водопривредног предузећа.

Активне мере заштите представљају и каналски системи са 
управљачким уставама, којима се активно утиче на снижење 
поплавних таласа. Посебан значај даје се неинвестиционим ме-
рама, односно мерама планске политике коришћења простора, 
којима се спречава градња објеката у угроженим зонама, чиме се 
зауставља даљи пораст потенцијалних штета од поплава. 

У границама Резервата

Снабдевање водом туристичких локалитета и пунктова, као и 
викенд зона у границама Резервата потребно је обезбедити из ло-
калних извора, тј. бунара.

Туристички локалитети и центри ће проблем одвођења отпад-
них вода решавати преко компактних мини-уређаја за биолошко 
пречишћавање, или ће се отпадне воде евакуисати у бетонске 
водонепропусне септичке јаме, које ће се периодично празнити 
аутоцистернама.

Ван граница Резервата

Снабдевање насеља водом обезбедити из насељских из-
воришта, а касније из регионалног система водоснабдевања. 
Постојећа водоводна мрежа у насељима се задржава са делимич-
ном реконструк цијом на деоницама које не задовољавају планске 
потребе. Снабдевање водом у оквиру рубних предела насеља и у 
атару, као и тамо где нема могућности за снабдевање водом пре-
ко водоводне мреже, биће решено индивидуално, путем бушених 
бунара.

Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују 
веће количине отпадних вода, увести обавезу рационализације 
потрошње увођењем процеса рециркулације, чиме ће се обезбе-
дити вишеструка употреба захватане воде, очување и заштита 
водних ресурса како од загађења, тако и од прекомерне експло-
атације и исцрпљивања појединих издани. Снабдевање техно-
лошком водом је могуће из првог водоносног слоја (фреатска из-
дан) уз сталну контролу воде пре и у току експлоатације или из 
водотокова.

Основни задатак канализационог система је потпуна хидро-
техничка санитација урбаних простора. Фекални канализациони 
системи треба да прикупе и одведу ван територије све отпадне 
воде формиране при употреби и коришћењу. Канализациони 
системи су у врло уској вези са водоснабдевањем и представљају 
функционалну и органску целину са њим. Због тога се канали-
зациони системи морају развијати упоредо са развојем система 
водоснабдевања.

Туристички локалитети и центри ће проблем одвођења отпад-
них вода решавати преко компактних мини-уређаја за биолошко 
пречишћавање, или ће се отпадне воде евакуисати у бетонске 
водонепропусне септичке јаме, које ће се периодично празнити 
аутоцистернама.

Индустријске отпадне воде по потреби, решаваће се посебним 
системима. Зависно од врсте и типа загађене воде вршиће се њи-
хово претходно пречишћавање кроз предтретман, па ће се тек 
онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и атмос-
ферском отпадном водом.

Пре упуштања отпадних вода у реципијент предвиђа се њи-
хово пречишћавање на  уређајима за пречишћавање отпадних 
вода. Карактер реципијента захтева висок степен пречишћавања. 
После пречишћавања на уређајима за пречишћавање отпадних 

вода, пре испуштања у реципијент, концентрација  појединих 
загађујућих материја у ефлуенту мора задовољавати услове које 
прописује надлежно водопривредно предузеће.

Кишну канализацију конципирати за меродавне услове (вре-
менски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша итд.), 
а етапно реализовати тако да се изграђена делом рационално 
уклапа у будуће решење. У насељима која се налазе у обухвату 
Плана, постојећа мрежа отворених канала ће се ширити у складу 
са потребама, са уливима у најближе потоке путем уређених ис-
пуста који су осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни 
профил канала (потока). За атмосферске отпадне воде са зауље-
них и запрљаних површина (бензинске пумпе и сл.), предвидети 
одговарајући третман на сепаратору уља и таложнику. Садржај 
уља у третираној води не сме бити већи од 0,1 mg/l, а суспендова-
них материја од 30 mg/l.

Приликом израде Плана који предвиђа израду концепта атмос-
ферске канализације потребно је претходно дефинисати укупне 
количине упуштених вода и сходно томе, уз консултацију на-
длежних органа водопривреде, проценити могућност прихвата 
дефинисаних количина. У случају да су процењене количине 
упуштених вода веће од оних на које су димензионисани делови 
каналске мреже у које се предвиђа упуштање, потребно је пред-
видети могућност реконструкције (повећање протицајног профи-
ла и сл.). Без обзира на евентуалну потребу реконструкције, са 
надлежним водопривредним предузећима потребно је уговорно 
решити прихват прикупљених вода.

У случају да се у неки од канала у склопу система за одводња-
вање предвиђа упуштање атмосферских вода прикупљених са 
било које површине, потребно је имати у виду да се могу упушта-
ти само чисте воде и евентуално технолошке које морају бити 
пречишћене, без таложљивих или муљевитих материја (пли-
вајући предмети, амбалажа, делови хране, тешки метали, разна 
уља, и течности за моторе и сл.) ради обезбеђења IIб класе квали-
тета воде у каналу односно крајњем реципијенту.

Атмосферске и отпадне воде сакупљати постојећом већ из-
грађеном канализацијом мешовитог типа. Уколико на неким под-
ручјима не постоји изграђена канализација или она није сепара-
тног типа потребно је предвидети изградњу колектора у којем би 
се посебно одводиле отпадне воде.

Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и 
сл.), чији квалитет одговара IIб класи квалитета воде могу се без 
пречишћавања упуштати у мелиорационе канале. Изливи атмос-
ферских и пречишћених вода у мелиорационе канале морају бити 
изведени на одређен начин да би се спречило деградирање и на-
рушавање стабилности косина канала.

Интерну канализацију производних комплекса, предвидети 
сепаратног типа, посебно за услове чисте атмосферске воде и по-
себно за санитарно-фекалне отпадне воде. Условно чисте атмос-
ферске воде са кровних и чистих бетонских површина могу се 
путем уређеног испуста упуштати у хидромелиорационе канале 
и отворене водотокове без пречишћавања. Санитарно-фекалне 
отпадне воде могу се испуштати у водонепропусне септичке јаме 
без упојног бунара. Ове воде се могу испуштати у хидромели-
орационе канале, само након потпуног примарног и секундарног 
пречишћавања.

Забрањено је у мелиоративне канале и друге отворене водот-
оке испуштати било које отпадне воде осим условно чистих ат-
мосферских вода, које по Уредби о категоризацији (‚‘Службени 
гласник СРС‘‘, бр. 5/68) одговарају II класи вода.

За планирање било каквих објеката у брањеној и небрањеној 
зони насипа потребо је од надлежног Водопривредног предузећа 
затражити водне услове, сагласност и дозволу. 

4.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Стратешка опредељења у погледу енергетске инфраструктуре 
на простору обухвата Плана су:

 - Развој гасоводне инфраструктуре;
 - Експлоатација термоминералних вода;
 - Стимулисање примене нових технологија производње 
енергије, нарочито оних које доприносе рационалном 
коришћењу, штедњи енергије и заштити животне сре-
дине.

 - Стимулисање коришћења нових и обновљивих извора 
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енергије;
 - Смањење конфликта између коришћења енергетских 
ресурса и инфраструктуре и заштите животне средине.

4.3.1. Електроенергетска инфраструктура

У границама Резервата

У границама резервата градиће се средњенапонска (20kv) и 
нисконапонска (0,4 kv) електроенергетска мрежа за потребе пла-
нираних садржаја у путним  коридорима, као и висонапонска 
мрежа у складу са плановима надлежних предузећа за пренос и 
дистрибуцију електричне енергије. Средњенапонску електрое-
нергетрску мрежу градити подземно и евентуално надземно, где 
то услови захтевају (плавни терен), ван првог степена заштите, у 
складу са условима надлежног покрајинског завода за заштиту 
природе, као и надлежног предузећа за дистрибуцију електричне 
енергије и условима из овог плана.   

Високонапонску мрежу (400 kV и 110kV) градити на пољопри-
вредном и шумском земљишту на основу плана детаљне регула-
ције.

Ван граница Резервата

На простору обухваћеном Планом, ван граница Резервата, 
постоји изграђена преносна и дистрибутивна мрежа, коју је у 
циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном енергијом 
потрошача потребно ревитализовати, а такође и обезбедити нове 
капацитете у складу са плановима развоја надлежног предузећа.

У наредном периоду, поред постојећих трафостаница из којих 
је обезбеђено снабдевање електричном енергијом потрошача у 
обухвату Плана, ТС 110/20 kV „Апатин“, инсталисане снаге 2x31 
kVА, ТС 110/20 kV „Сомбор1“, инсталисане снаге 2x31 kVА и ТС 
110/20 kV „Сомбор2“, инсталисане снаге 2x31 kVА, градиће се по 
потреби нови капацитети, ТС 110/20 kV „Бездан“ и прикључни 
110 kV далековод, као и планирани 400 kV далековод за прекогра-
нично повезивање са Републиком Хрватском,  у складу са пла-
новима развоја надлежних предузећа за пренос и дистрибуцију 
електричне енергије. 

Постојећу нисконапонску мрежу у свим насељима, као и ону 
за потребе туристичких и других садржаја, потребно је у потпу-
ности реконструисати. За нове садржаје потребно је изградити 
нову електроенергетску мрежу и трафостанице 20/0,4 kV напон-
ског преноса. 

Изградњом нових трафостаница 20/0,4 kV напонског преноса и 
реконструкцијом постојећих зиданих обезбедити довољно капа-
цитета за све потрошаче.  Електроенергетска мрежа у насељима 
ће бити углавном надземна на бетонским и гвоздено-решеткас-
тим стубовима. 

Електроенергетска мрежа ван насеља, на пољопривредном 
земљишту ће се градити надземно, док је исту унутар планира-
них садржаја (комплекса) ван насеља потребно градити подземно.

Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мре-
жи решаваће се локално по потреби, изградњом нових средњена-
понских и нисконапонских објеката. Градиће се углавном мон-
тажно-бетонске и стубне трафостанице. Зидане трафостанице 
типа „кула“ потребно је заменити новим. 

У деловима насеља и садржаја ван насеља, где су планиране 
радне зоне и где постоји надземна средњенапонска и нисконапон-
ска мрежа, која прелази преко тих површина, мрежу је потребно 
каблирати.

У свим насељима, туристичким и другим локалитетима по-
требно је изградити квалитетну јавну расвету, у складу са новим 
технологијама развоја расветних тела. 

Електричну енергију у наредном периоду потребно је обазбе-
дити делом и из обновљивих извора. 

Изградња електроенергетске мреже, високонапонске и ниско-
напонске, на простору Плана вршиће се у складу са плановима 
развоја електроенергетске мреже, односно условима надлежних 
предузећа.

У циљу рационалне употребе квалитетних енергената и по-
већања енергетске ефикасности потребно је применити мере, 
како у производним објектима, преносној и дистрибутивној мре-
жи, тако и при коришћењу електричне енергије у секторима пот-
рошње, тј. крајњих корисника енергетских услуга.

4.3.2. Термоенергетска инфраструктура 

Гасоводна инфраструктура

Предности природног гаса (економичност, еколошки најчис-
тије фосилно гориво, једноставна експлоатација и транспорт, ис-
плативост улагања) у односу на друге конвенционалне енергенте 
за производњу енергије, стратешки су определиле избор природ-
ног гаса као примарног енергента који ће се користити на датом 
простору.

У границама Резервата

У границама Резервата се не планира изградња гасоводне ин-
фраструктуре.

Ван граница Резервата

На простору обухвата Плана ван граница Резервата планира се 
изградња деонице гасовода високог притиска Јужни ток. 

Планирана траса гасовода Јужни ток

Могући улази из Бугарске са трасама до ГРЧ Госпођинци су:
 - Вршка Чука, Зајечар, Параћин, Смедерево, Панчево, Гос-
пођинци

 - Димитровград, Пирот, Ниш, Параћин, Смедерево, Пан-
чево, Госпођинци:

 - Књажевац, Бољевац. Параћин, Смедерево, Панчево, Гос-
пођинци. 

Могући излази ка Мађарској су: 
 - Бечеј, Сента, Кањижа, Хоргош;
 - Србобран, Врбас, Кула, Црвенка, Сомбор, Бачки брег.

До сада још није урађен ни један технички валидан документ 
(у смислу Закона о планирању и изградњи) за коридор овог гасо-
вода кроз Србију. 

На простору обухвата Плана ван граница Резервата планира се 
гасификација насељених места Бачки Моноштор, Бездан, Колут 
и Бачки Брег. Гасификација ових насељених места извешће се из-
градњом разводних гасовода средњег притиска из правца насеља 
Сомбор, односно ГМРС „Сомбор“. 

Насеља  општине Апатин у обухвату Плана су гасификована.
 У наредном планском периоду поред гасификације наведе-

них насеља потребно је и побољшати квалитет и поузданост 
постојеће гасне мреже.

Нафтоводна инфраструктура

У границама Резервата

За постојеће објекте нафтног терминала код Бездана планира 
се реконструкција постојећег разервоара, цевовода и понтона, као 
и уградња пратеће опреме. 

4.3.3. Коришћење обновљивих извора енергије

У наредном планском периоду потребно је стимулисати раз-
вој и коришћење обновљивих извора енергије, чиме ће се знатно 
утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување 
природне и животне средине.

У границама Резервата

Унутар граница Резервата не могу се градити производни 
објекти обновљивих извора енергије, осим капацитета за со-
ларну енергију, који се као појединачни елементи (фотопанели) 
могу поставити на објекте на туристичким  садржајима, као и ко-
ришћење геотермалне и хидрогеотермалне енергије у туристич-
ке и здравствене сврхе.

Хидроенергију канала могуће је користити изградњом малих 
хидроелектрана (до 10 MW) на каналима или реконструкцијом 
постојећих водопривредних објеката уградњом турбина на вод-
ном земљишту. На подручју Плана планирана је мала хидрое-
лектрана ‚‘Бездан‘‘ са следећим техничким карактеристикама:
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Табела 9. Планирана мала хидроелектрана ‚‘Бездан‘‘ на простору Плана

Р.
бр. Назив  хидроелектране

Инсталисани 
проток
(m3/s)

Опсег падова
Број агрегата Инсталисана снага 

(kW)

Годишња 
производња 

(MWh)
Hmin
(m)

Hnom
(m)

Hmax
(m)

1 Бездан 30 1.5 2.2 3.6 2 850 2600

Искоришћавање хидроенергија на постојећим водопривред-
ним објектима, реконструкцијом истих и уградњом подводних 
турбина могуће је уз услове Покрајинског завода за заштиту при-
роде Србије.   

Ван граница Резервата

Ван граница Резервата могућа је изградња енергетских про-
изводних објеката који користе обновљиве изворе енергије (био-
маса, биогас, геотермална енергија) у склопу радних комплекса, 
односно туристичких комплекса (геотермална енергија), како у 
насељима тако и ван, који ће ову енергију користити за сопствене 
потребе, а у случају већих капацитета вишак конектовати у јавну 
мрежу.

Појединачни енергетски производни објекти већих капацитета 
који би користили биомасу и биогас за производњу енергије, као и 
енергетски производни објекти који би користили сунчеву енер-
гију и енергију ветра већих капацитета који ће произведену енер-
гију конектовати у јавну мрежу, могу се градити ван насеља, зона 
заштите заштићеног природног и културног добра на пољопри-
вредном земљишту, уз сагласност надлежног министарства  за 
пољопривреду.

За искоришћавање енергије ветра, поред неопходних кли-
матских карактеристика  (брзина, учесталост и правац ветра, 
геомеханичка својства терена, сеизмолошки аспекти), један 
од важних фактора је и постојећа путна и железничка инфра-
структура и приступачност терена на ком се планира изградња 
ветроелектрана.Важан фактор је  и покривеност територије 
средњенапонском и високонапонском мрежом и постојање транс-
форматорских станица и могућност прикључења на њих.

Такође важни критеријуми за одабир локација ветрогенератора 
су и:

- утицај на животну средину и биодиверзитет - неугро-
жавање флоре и фауне, избегавање градње у границама 
постојећих и планираних заштићених природних добара 
и других еколошки значајних подручја и у њиховој непо-
средној близини;

- довољна удаљеност од насеља и стамбених објеката како 
би се избегло повeћање интензитета буке;

- довољна удаљеност од инфраструктурних објеката 
(електронских комуникационих мрежа и опрема, радар-
ских, аеродрома, линијских инфраструктурних објеката 
и др).

Ограничења за изградњу ветроелектрана представљају:
- посебно заштићене природне вредности и миграторни 

правци птица, према условима  надлежног Завода за заш-
титу природе,

- подручја насељених места, 
- остало грађевинско земљиште (радне зоне, зоне ту-

ристичких садржаја и кућа за одмор...).  
Начин прикључивања ветроелектрана на постојећу и планира-

ну електроенергетску мрежу ће бити дефинисано кроз даљу ур-
банистичку разраду сваке поједине локације, а на основу услова 
надлежног предузећа (ЈП ЕМС и  електродистрибуције).

За соларне енергетске производне објекте потребно обезбеди-
ти грађевинско земљиште у атарима насеља.

Хидроенергију канала могуће је користити изградњом малих 
хидроелектрана на каналима или реконструкцијом постојећих во-
допривредних објеката уградњом турбина на водном земљишту. 
Мале хидроелектране се могу градити на постојећим водотоцима, 
на пољопривредном и водном земљишту, по правилима уређења 
и грађења дефинисана овим Просторним планом, за  делове тери-
торије за које није предвиђена израда урбанистичког плана. 

4.4. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

У наредном периоду, у области комутационих система, нео-
пходно је увођење дигиталне технологије, како за нове објекте, 
тако и замена постојећих аналогних комутационих система, тј. 
аналогних телефонских централа, довољног капацитета, којим ће 
се омогућити неопходно укидање двојничких и инсталација ди-
гиталних (ISDN и HDSL) телефонских прикључака.

Проширење комутационих система реализоваће се осим про-
ширењем главних комутационих цистема и путем инсталирања 
истурених претплатничких степена где концентрација корисни-
ка то захтева.   

Дигитализацију је потребно извршити на свим нивоима, што 
подразумева и увођење оптичких каблова у месне мреже и до 
крајњих корисника. Дигитализацију и проширење комутационих 
система пратиће и проширење транспортне мреже, засноване на 
постојећим и новим оптичким кабловима и система преноса нај-
савременије дигиталне технологије.

У области приступних мрежа користиће се оптички, симе-
трични и коаксијални каблови, бежични приступ, системи са 
вишеструким коришћењем каблова и комбинација наведених 
медијума. 

За обезбеђивање кабловског повезивања (оптичким или мреж-
ним кабловима)  потребно је планирати одговарајуће коридоре 
дуж сваке саобраћајнице. Због заштите електронског комуника-
ционог саобраћаја на постојећем  магистралном оптичком каблу 
Сомбор-Бездан-Бачки Брег, планира се полагање оптичког кабла 
Бачки Брег-Гаково.  

Потребно је планирати мрежу мобилне телефоније са покри-
веношћу на целом планском подручју, изузимајући постављање 
стубова у самим границама Резервата. 

С обзиром на брз развој електронског комуникационог система 
као и услове које буде диктирала нова технологија развоја систе-
ма мобилних комуникација нове локације базних радио-стани-
ца и радио-релејних станица биће одређиване у складу са овим 
Планом, односно урбанистичким плановима за подручја Плана 
где су  исти прописани као и плановима развоја надлежних опера-
тера,  уз задовољење законских и техничких прописа за ту врсту 
објеката.

Радио-дифузни систем засниваће се такође на дигиталној тех-
нологији, што на простору обухвата Плана подразумева замену 
постојећих уређаја  емисионих система.

За пријем и  дистрибуцију сателитских и земаљских радио и 
ТВ програма, у свим насељима потребно је изградити кабловски 
дистрибуциони систем. Према савременим техничким стандар-
дима, кабловски дистрибутивни систем (КДС) је вишенаменски 
широкопојасни телекомуникациони систем намењен, како дист-
рибуцији радио и ТВ сигнала, тако и пружању широкопојасних 
интерактивних, тј. двосмерних сервиса корисницима.

Изградња електронске комуникационе инфраструктуре на 
подручју Плана вршиће се у складу са овим Планом и  плановима 
развоја, односно условима надлежних предузећа.

Унутар граница заштићеног природног добра градиће се елек-
тронска комуникациона  мрежа за потребе планираних садржаја 
у коридорима путева. Електронску комуникациону мрежу гра-
дити подземно, евентуално надземно, где то услови захтевају 
(плавни терен), ван првог степена заштите у складу са условима 
надлежног Покрајинског завода за заштиту природе, као и на-
длежног предузећа за телекомуникације.     

5.  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА,  
ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

5.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У контексту заштите природних ресурса (вода, ваздух и 
земљиште) на простору обухвата Плана, нарочито изван Резер-
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вата, предвиђене су одређене мере и активности, чијом реализа-
цијом ће се зауставити њихова даља деградација, а унапредиће се 
квалитет животне средине овог подручја.

У циљу заштите ваздуха од загађења предвиђају се следеће 
мере: 

 - успостављање континуираног мониторинга загађујућих 
материја,

 - реконструкција и модернизација саобраћајне мреже, га-
сификација насеља,

 - формирање заштитног зеленила у виду пољозаштитних 
и ветрозаштитних појасева, посебно на правцима доми-
нантних ветрова,

 - повећање насељског зеленила, посебно категорије заш-
титног зеленила дуж саобраћајница, комуналних обје-
ката, око радних зона и на деградираним површинама, 

 - адекватно одлагање комуналног отпада и сточних леше-
ва у складу са националном законском  регулативом и

 - санација и рекултивација постојећих општинских и ди-
вљих депонија.

У контексту заштите воде, као природног ресурса, предвиђене 
су следеће мере:

 - континуирано праћење квалитета водотока реке Дунав, 
каналске мреже и подземних вода,

 - за насеља  ће  се  обезбедити   вода   највишег  квалитета   
из  регионалних  система   и локалних изворишта,

 - око постојећих и планираних изворишта подземних 
вода дефинисаће се зоне и појасеви санитарне заштите, 
у складу са Законом о водама (‚‘Службени гласник РС‘‘, 
бр. 30/10),

 - у циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се 
упуштање било каквих вода у напуштене бунаре или на 
друга места где би такве воде могле доћи у контакт са 
подземним водама,

 - забрана упуштања непречишћених вода у мелиорационе 
канале, баре или реку Дунав, 

 - изградња сепарационог канализационог система,
 - пре упуштања у реципијент, отпадне воде ће се пре-
чишћавати на постројењима за пречишћавање отпадних 
вода,

 - на туристичким локалитетима проблем одвођења от-
падних вода ће се решавати путем компактних мини-по-
стројења за пречишћавање отпадних вода и

 - вршиће се одржавање система за одводњавање (чишћење 
канала од муља и растиња) уз евентуалну реконструк-
цију.

Заштита земљишта, као природног ресурса, биће остварена 
применом следећих мера и активности:

 - континуираним праћењем квалитета земљишта,
 - применом концепта органске пољопривреде и замена 
конвенционалне методе примена хемијских средстава 
заштите и агротехничких мера у пољопривреди,

 - санацијом и рекултивацијом неуређених депонија и 
сточних гробаља,

 - привременим одлагањем комуналног отпада на санитар-
но уређеној локацији на подручју града Апатина),

 - забраном одлагања анималног отпада на сточним 
гробљима у складу са Законом о ветеринатству,

 - истраживањем и експлоатацијом минералних сировина 
ван граница Резервата у складу са Законом о рударству, 
Законом о геолошким истраживањима и условима Заво-
да за заштиту природе, уз примену свих предвиђених 
мера заштите животне средине,

 - санацијом и рекултивацијом земљишта простора на 
којима је окончана експлоатација минералних сировина.

За објекте на подручју заштићеног природног добра, у непо-
средној близини заштићеног добра, инвеститор је дужан да се 
обрати надежном органу Захтевом за одређивање потребе израде 
студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом 
о процени утицаја на животну средину (‚‘Службени гласник РС‘‘, 
бр. 135/04 и 36/2009), за све пројекте који могу имати утицаја на 
животну средину. 

5.2. ЗАШТИТА ПРЕДЕЛА

На простору обухвата Плана заступљени су природни предели 
(природни и предели блиски природи) и културни предели (ру-
рални и урбани). 

Природни предели су заступљени у оквиру режима I и II степе-
на заштите Резервата. 

Предели блиски природи са екстензивним коришћењем обух-
ватају екстензивно коришћене површине и шуме аутохтоних 
врста на простору Резервата, где је газдовање човека присутно у 
већој мери. Ту спадају и простори ван Резервата, станишта заш-
тићених и строго заштићених дивљих врста (подручја евиденти-
рана за заштиту). С обзиром на малу заступљеност природних 
предела и на њихову угроженост, они представљају потенцијал са 
становишта природних ресурса и заштићених подручја. 

Руралне пределе чине насеља сеоског типа и обрадиве површи-
не. Одликује их доминантна матрица пољопривредног земљишта, 
на коме се одвија интензивна пољопривредна производња, газдо-
вање алохтоним шумама монокултура, са остацима природних и 
делимично измењених станишта, појединачним објектима у ата-
ру и коридорима које чини река Дунав, канали и саобраћајнице. 
Бројни шумарци, међе и живице су потенцијали за даљи развој и 
уређење аграрних предела. У оквиру руралних предела су групе 
објеката и радне површине у атару са већим бројем хетерогених 
предеоних елемената. 

Урбани предео чини насеље Апатин, које има градски карак-
тер.

Ограничења за развој и уређење руралних и урбаних предела 
су дисбаланс између активности у простору и предеоних елеме-
ната, што изазива њихову деградацију (непланско ширење на-
сеља и радних површина на рачун пољопривредног земљишта, 
изградња објеката који прекидају еколошке коридоре, деграда-
ција земљишта, као и недовољне активности у простору којима 
би се унапредили типови предела).

Неравномеран распоред шума и слаба повезаност зеленила на-
сеља преко заштитних појасева са атарским зеленилом и шумама, 
утиче на смањену разноврсност предеоних елемената у обухвату 
Плана.

Принципи управљања пределом су:
- очување диверзитета кроз обезбеђивање идентитета 

простора,
- очување вредности, идентификацијом предеоних цели-

на,
- целовитост, кроз управљање квалитетом укупне био-фи-

зичке структуре предела,
- интеграцијa смерница за обезбеђење квалитета предела 

у секторске планове у различитим областима и
-  усклађивање приступа обезбеђивању квалитета предела 

са карактером развоја и развојним проблемима, као и уп-
рављање вредностима предела у којима је вредност пре-
дела под одређеним режимом заштите, али и од посебног 
значаја за развој туризма.

Заштиту и уређење предела у складу са Европском конвен-
цијом о пределу је потребно спроводити кроз: 

- заштиту свих заступљених типова предела кроз очување 
и одржавање значајних или карактеристичних обележја 
предела која су проистекла из природне конфигурације, 
или људске активности,

- управљање пределима кроз поступке којима се, из перс-
пективе одрживог развоја, обезбеђује редовно одржа-
вање предела, са циљем усмеравања и усклађивања про-
мена изазваних друштвеним и економским процесима, 
као и процесима у животној средини и

-  стварање услова за спровођење предеоне политике (опш-
тих принципа, стратегија и смерница, дефинисаних од 
стране надлежних органа), која омогућава предузимање 
одређених мера у циљу заштите, управљања и плани-
рања предела.

Посебну пажњу треба посветити очувању предела, односно 
постизању равнотеже имеђу активности у простору и предеоних 
елемената, ради минимизирања оптерећења на заступљене типо-
ве предела, као и унапређењу предела и предеоне разноврсности.  

Концепција управљања вредностима предела и физичке струк-
туре насеља подразумева: 

- развој усклађен са специфичним карактером предела и 
специфичним карактеристикама физичке структуре на-
сеља;

- промоцију, заштиту и унапређење препознатих природ-
них и културних вредности;
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- јачање и промовисање постојећих и креирање нових 
вредности у просторима од посебног значаја за развој 
(туристичка, културна подручја, пограничне области);

- повезивање вредности у простору; 
- санацију и креирање нових вредности у просторима који 

су посебно угрожени и деградирани. 

5.3. ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

5.3.1. У границама Резервата

Темељне одлике СРП Горње Подунавље чине да овај простор 
има посебну природну вредност од националног (СРП) и међу-
народног значаја (Рамсарско, EMERALD, IBA,  IPA и PBA под-
ручје)17. Истовремено, подручје Горњег Подунавље, део је нацио-
налне и еколошке мреже на територији АП Војводине (Уредба о 
еколошкој мрежи, 2010).

За подручје Резервата Уредбом су дефинисане активности и 
мере заштите, којима се штите еколошке вредности простора и 
његова биолошка разноврсност и омогућава мудро коришћење 
природних ресурса.

У Резервату је успостављен тростепени режим заштите:
- Режим заштите I степена обухвата подручја: Спољна Ко-

вачица – језеро (ГЈ Карапанџа); Опаљеник – Слана бара 
(ГЈ Колут-Козара); Шаркоњ (ГЈ Моношторске шуме); 
Црна бара (ГЈ Моношторске шуме); Адлер (ГЈ Апатин-
ски рит); Велика хангла – Сребренички Дунавац (ГЈ Апа-
тински рит); Велика Бакуља (ГЈ Апатински рит); повр-
шине 261,62ha (294,01ha)18;

- Режим заштите II степена обухвата подручја: Продор 
(ГЈ Карапанџа); Лабудовњача (ГЈ Карапанџа); Штрбац – 
Црна бара (ГЈ Колут-Козара); Халасица (ГЈ Моношторс-
ке шуме); Ђурђинска греда (ГЈ Моношторске шуме); 
Широки рит (ГЈ Моношторске шуме); Казук – Дунав (ГЈ 
Моношторске шуме); Мирковића бара – Варошко језе-
ро (ГЈ Барско-мочварни екосистем); Голић – Бара Дангу-
зовац (ГЈ Апатински рит); Кошаре – Сонћанска бара (ГЈ 
Заштићене шуме); Велика Бакуља (ГЈ Апатински рит); 
Стари токови Дунава (Антропогени водотоци); Бестре-
мент (ГЈ Заштићене шуме); Храстова греда (ГЈ Заштиће-
не шуме); површине 4.843,81ha (3.108,18ha)18;

- Остало подручје заштићеног добра је обухваћено ре-
жимом заштите III степена, површине 14.499,56hа 
(15.952,62hа)18.

Границе Резервата и режима заштите детаљно су описане у 
делу I. 1.2. овог плана ‚‘Границе целина и подцелина посебне на-
мене‘‘. 

Графикон 1. Режими заштите у Резервату у ha и % 

Режими заштите унутар Резервата дефинисани Уредбом о 
заштити СРП Горње Подунавље, имају за циљ да примене мере 
заштите посебних биотопа који чине комплекс екосистема овог 
простора.

Подручје са режимом заштите првог степена је највреднији 
простор са најстрожом заштитом природних целина. 

Према природним вредностима реч је о различитим екосисте-
мима: воденим, мочварно-барским, шумским (аутохтоне шуме) и 

слатинама. Намена ових површина је очување природних целина, 
биотопа или станишта ретких врста искључујући видове економ-
ског искоришћавања. Имају Резерватску научноистраживачку и 
едукативну намену. 

На подручју са режимом заштите другог степена су простори 
са мање специфичним стаништима, где је човеков утицај израже-
нији. То су простори погодни за одвијање контролисане рекре-
ације и посматрање природних вредности уз пратећу информа-
тивну активност.

За свако подручје односно ГЈ, у зависности од основних осо-
бености, прописане су дозвољене и забрањене активности. По-
себан режим заштите се односи на влажна подручја у брањеном 
и небрањеном појасу. Обавезно је праћење квалитета воде, а код 
природних токова и излов алохтоних врста риба и порибљавање 
аутохтоним врстама.

На подручју са режимом заштите трећег степена, најзаступље-
није су шуме и шумско земљиште, затим комплекси тршћака, ли-
вада, слатина, пољоприредних површина.

Мере заштите овог подручја су усмерене на очување и 
унапређење услова опстанка темељних природних вредности и 
обогаћивања састава животних заједница уз ограничено и кон-
тролисано коришћење природних богатстава и очување тради-
ционалних делатности.

Дунав се, у појасу Резервата, штити према међународним про-
писима који су у вези са овом реком. Најбитнија за заштиту Резер-
вата је забрана подизања насипа којим би се спречило природно 
плављење инундационе зоне. Заштита плавних подручја дуж Ду-
нава у складу је са Паневропском стратегијом очувања биолош-
ког и предеоног диверзитета.

Обавезе за Дунав заснивају се и на Конвенцији о заштити 
реке Дунав коју су 1994. године потписале подунавске земље и 
Европска унија при чему је формирана међународна комисија за 
заштиту реке Дунав коју чине земље подунавског региона. Ова 
комисија има обавезу да промовише и координира одрживо и ин-
тегрално управљање водама, укључујући и заштиту, побољшање 
и рационалну употребу вода у циљу добробити земаља дунавског 
слива и њихових становника.

Заштита, уређење и развој Специјалног резервата природе 
‚‘Горње Подунавље‘‘ се спроводи на основу овог просторног пла-
на подручја посебне намене, плана управљања заштићеним под-
ручјем и годишњег програма управљања, многобројних студија, 
пројеката, резултата биомониторинга угрожених биљних и живо-
тињских врста, мониторинга вода и других бројних истраживања 
која су везана за Резерват.

Међународни аспект заштите

На подручју Горњег Подунавља као рамсарског подручја при-
мењиваће се одредбе Рамсарске конвенција, која обезбеђују осно-
ву за очување и мудро коришћење водених станишта и њихових 
ресурса кроз локалне, регионалне и националне активности и 
међународну сарадњу. 

Смерницама за међународну сарадњу унутар Рамсарске кон-
венције прописано је:

 - управљање влажним просторима која се простиру у 
више држава и речних сливова;

 - управљање врстама које живе на влажним стаништима 
која се простиру у више држава;

 - рад у Рамсарским  подручјима у партнерству са међу-
народним/регионалним конвенцијама и агенцијама које 
третирају питања животне средине;

 - размена искустава и података;
 - међународна помоћ како би се подржала заштита и муд-
ро управљање влажним подручјима;

 - одржива експлоатација и међународна трговина врста-
ма које се добијају из влажних подручја и животињским 
продуктима;

 - регулација страних улагања да би се осигурала заштита 
и мудро управљање  влажним подручјима.

Подручје Горњег Подунавља представља једно од приоритет-
них подручја у АП Војводини за стицање међународног статуса, 
односно упис у Листу резервата биосфере UNESCO-MaB (према 
ППРС и РПП АП Војводине).  

Препоруке и предлози мера заштите везане за IВА подручје 
се односе на престанак дејства и ублажавање ефеката угрожа-
вајућих фактора.

17   Границе EMERALD и PBA подручја су унутар граница Резервата; како су границе рамсарског, IBA и IPA подручја највећим својим 
делом унутар граница резервата, њихова планска решења обрађена су  у делу текста који се односи на тај део

18   Нумерички подаци за површине под режимом заштите I, II и III степена добијени су геореференцирањем картографских података 
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Крајњи циљ IPA програма је да подручја идентификована као 
значајна за биљке буду заштићена и њима управљано, тако да се 
обезбеди континуиран опстанак и присуство тих биљака и ста-
ништа. 

PBA подручје ће се штити са циљем да се допринесе зашти-
ти биолошке разноврсности путем очувања њихових природних 
станишта, уз избегавање активности која их могу нарушити 

У деловима простора међународно значајних подручја за очу-
вање биолошке разноврсности, потребно је спровести мере заш-
тите станишта заштићених и строго заштићених врста.

Опште мере заштите биодиверзитета дате су у делу IV.4.4.5. 
овог Плана. 

Са апекта прекограничне сарадње АП Војводине у области 
заштите природе, ради опстанка и повезивања ритских и плав-
них подручја Дунава, потребно је наставити сарадњу између три 
међународно заштићена подручја (рамсарка подручја) уз Дунав, 
и то:

 - Националног парка ‚‘Дунав-Драва‘‘ у Мађарској, 
 - Парка природе ‚‘Копачки рит‘‘ у Хрватској и 
 - СРП Горње Подунавље у Србији. 

Сарадња ова три заштићена подручја започела је већ у претход-
ном периоду. Има за циљ да окупи оне који се баве заштитом при-
родних вредности на овом делу плавног подручја Дунава, кроз 
подстицање повезивања и усклађивање активности у заштити 
природе и одрживом развоју. 

Посебан изазов, у смислу прекограничне сарадње, представља 
могућност успостављања прекограничног резервата биосфере 
UNECO-MaB Дунав-Драва-Мура, који би се простирао у оквиру 
5 земаља, чији поступак код UNESCO-a је у току.19

У наредном периоду могуће је заједнички реализовати пројекте 
на заштити појединих врста животиња и биљака, обуку кадрова 
по питању комуникација са локалним становништвом и посетио-
цима као и усклађивање и размену података у процесу израде или 
реализације менаџмент планова (План газдовања/управљања).

Светска унија за заштиту природе – Зелени појас Европе, 
представља један од првих пројеката у координацији IUCN про-
грамске канцеларије за југоисточну Европу.  Усмерен је управо 
за предметно планско подручје на граници Хрватске, Мађарске и 
Србије и има за циљ усклађивање планова управљања у три сус-
една заштићена природна добра, на основу Закона о потврђивању 
Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекогра-
ничном контексту.

Јавно предузеће ‚‘Војводинашуме‘‘, Шумско газдинство ‚‘Сом-
бор‘‘, као управљач је активно учествовао у досадашњим актив-
ностима Резервата и даље ће се укључивати у активности на пре-
кограничној сарадњи уз Дунав. Од 2005, теку пројекти WWF-a и 
IUCN-a у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије и Упра-
вљачем (картирање станишта, едукација запослених, едукација 
локалног становништва....).

5.3.2. Ван граница Резервата

Подручје ван Резервата, површине 37.743 01ha (37.994 ha)20, 
обухвата шири простор око Резервата у обухвату Плана. Функ-
ција заштите овде није доминантна, али је битна у дефинисању 
намене. Планирају се контролисане намене у области туризма, 
пољопривреде, шумарства и усмереног развоја насеља. Искљу-
чују се оне намене које су у директној супротности са захтевима 
заштите природе (мелиорација, загађивачке индустрије, план-
тажно шумарство...). 

Све активности на подручју ван Резервата одвијаће се уз обаве-
зу примене одређених мера у циљу заштите Резервата и станишта 
заштићених врста.

Дозвољене активности су: привредни и спортски риболов, ко-
мерцијални лов дивљачи, сви видови пошумљавања аутохтоним 
врстама, ограничено сточарење, научноистраживачки рад, сви 
радови у складу са Законом о процени утицаја на животну сре-
дину.

Забрањене активности су: отварање нових депонија свих врста, 
загађивање вода, угрожавање и мењање непосредних станишта 
природних реткости.

У циљу остварења заштите предметног простора, обавезе су 
сврстане у три основне активности:

1. мере активне заштите (обезбеђују очување природних 

вредности и коришћења постојећих ресурса, трајно и без 
појаве нарушавања темељних вредности природног до-
бра);

2. мере санације (имају задатак да створе просторноплан-
ске и техничке докуменатције за очување природних до-
бара на којима се манифестују промене које у основи 
представљају процес деградације);

3. мере ревитализације (подразумевају активности на пла-
ну заштите које треба просторнопланским и осталим ме-
рама да омогући враћање изворних природних вреднос-
ти).

Заштићена подручја ван Резервата јесу:
 - Стари парк код Сонте, који је потребно одржавати, 
уређивати и унапређивати тако да се не измене природне 
вредности због којих је ово добро стављено под заштиту;

 - Споменици природе и пејзажне архитектуре (Стабло 
Гинка, Стабло платана и Група стабала храста лужња-
ка) за које је одређен режим заштите III степена, и које 
је потребно заштитити на основу донетих општинских 
решења и одлука.

Мере заштите природних добара ван Резервата дате су у делу 
IV. 4.4.2. овог Плана

У складу са Правилником о проглашењу и заштити строго заш-
тићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, бр. 5/10 и 47/11) проглашене су дивље врсте биља-
ка и животиња и гљива ради очувања биолошке разноврсности и 
природног генофонда. На овим подручјима су забрањене актив-
ности којима се угрожавају дивље врсте и њихова станишта.

Мере заштите станишта детаљно су дате у делу IV.4.4.3. овог 
Плана. 

5.4. ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Заштита културних добра подразумева очување свих каракте-
ристика на основу којих је утврђено њихово културно својство. 
Заштита се односи на све категорије непокретних културних до-
бара и подразумева конзервацију и презентацију већ истражених 
непокретних културних добара, као и истраживање угрожених 
локалитета и спречавање њиховог даљег урушавања.

Опште мере и услови заштите непокретних културних добара 
и евидентираних непокретности које уживају претходну заштиту 
су:

 - очување постојеће уличне матрице и карактеристика 
просторне организације; 

 - очување евидентираних визура и непокретних добара 
као реперних објеката;

 - свака врста интервенције у евидентираним целинама, 
као и на појединачним објектима мора се темељити на 
конзерваторским смерницама;

 - при захватима и интервенцијама на непокретним кул-
турним добрима и евидентираним непокретностима, 
као и при чишћењу историјских целина од непримере-
них интервенција, обавезна је сагласност надлежног за-
вода за заштиту споменика културе;

 - уколико постоје услови за обнављање старог грађевин-
ског фонда, искључити сваку могућност девастације и 
рушења;

 - у развој културног туризма, екотуризма и рекреативног 
туризма укључити и наменско коришћење културне ба-
штине, уз преиспитивање капацитета одређених зона и 
целина.

Опште мере подразумевају и одређивање спратности објекта, 
примену основних материјала, облика кровова и сл., имајући у 
виду и правила дефинисана урбанистичким плановима за кон-
кретну зону (целину).  

6. НАМЕНА ПРОСТОРА  
И БИЛАНС ПОВРШИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупна површина подручја обухваћеног Планом износи 57348 
ha. Према Уредби о заштити Специјалног резервата природе 
Горње Подунавље (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 45/01, 81/08 и 
107/09) укупна површина Резервата износи 19605 ha (19354,81 
ha)21, односно  34,19% укупне површине подручја обухваћеног 
израдом Плана.

19 Студија Завода за заштиту природе Србије ‚‘Заштита и уређење постојећих природних вредности‘‘, Нови Сад, 2007. год.    
20  Површина ван Резервата  је резултат промене настале геореференцирањем картографских података за подручје Резервата
21 Нумерички податак укупне површине Резервата добијен геореференцирањем картографских података
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У Резервату се планира незнатно смањење површина под 
пољопривредним земљиштем на рачун повећања грађевинског 
земљишта (туристички локалитети, гранични прелаз, марина, 
зимовник, музеј револуције са спомен обележјем).

Посматрајући укупан простор највеће промене биће у катего-
рији шумског земљишта које ће се повећати за око 755 hа што 
ће чинити укупну површину од 16 619,94hа или 28,98% укупно 
обухваћеног подручја. 

Повећање ове категорије земљишта резултат је повећања по-
вршина под шумама у складу са програмским опредељењима 
Покрајине, затим стварања мреже зелених површина подизањем 

заштитних појасева уз саобраћајну и хидротехничку инфра-
структуру и око радних зона, подизања пољозаштитних појасева 
и др.

Повећање површина под шумским земљиштем, саобраћајном 
и хидротехничком инфраструктуром, радним  зонама и слично 
довело је до смањења укупног пољопривредног земљишта са 33 
591,82hа (58%) на 32 657,83hа (56,95%). 

Такође ће доћи до незнатног повећања површина под грађевин-
ским земљиштем (саобраћајна инфраструктура, радне зоне, ту-
ристички капацитети...) тако да ће под грађевинским земљиштем 
бити око 5 109hа односно 8,91%.

Табела 10.  Биланс површина у hа1  
(Резерват+Ван Резервата=Укупно) 

Основне категорије 
земљишта

Резерват 3 Ван резервата Укупно

2011
hа % 2021

hа % 2011
hа % 2021

hа % 2011
hа % 2021

hа %

1. Пољопривредно
земљиште2 1663,02 8,48 1626,66 8,30 31928,80 84,60 31031,17 82,22 33591,82 58,58 32657,83 56,95

% од укупног 
у обухвату 4,95 4,98 95,05 95,02 100 100

2. Шумско 
земљиште 14627,94 74,61 14627,94 74,61 1236,88 3,28 1992,00 5,28 15864,82 27,66 16619,94 28,98

% од укупног 
у обухвату 92,20 88,01 7,80 11,99 100 100

3. Водно 
земљиште 2419,85 12,34 2419,85 12,34 522,25 1,38 540,66 1,43 2942,10 5,13 2960,51 5,16

% од укупног 
у обухвату 82,25 81,74 17,75 18,26 100 100

4. Грађевинско 
земљиште 894,18 4,56 930,54 4,75 4055,08 10,74 4179,18 11,07 4949,26 8,63 5109,72 8,91

% од укупног 
у обухвату 18,07 18,21 81,93 81,79 100

УКУПНО 19604,99 100 19604,99 100 37743,01 100 37743,01 100 57348,00 100 57348,00 100

УКУПНО 19354,913 100 19354,913 100 37994,004 100 37994,004 100 57348,00 100 57348,00 100

1  Биланс површина посебне намене урађене је на основу по-
датака РГЗ, услова ЈП Војводинашуме, услова Покрајинског 
завода за заштиту природе, као и релевантних података из 
важеће планске документације

2  Пољопривредно земљиште чине обрадиво, (оранице, баште, 
воћњаци, виногради, ливаде) и необрадиво (влажне ливаде, 
пашњаци, мање баре, мочваре-трстици, рибњак и др.)

3  Нумерички подаци добијени геореференцирањем картограф-
ских података

4  Нумерички подаци који су резултат промене настале георе-
ференцирањем картографских података

5  Исказани подаци подложни су променама уколико се у пос-
тупку ревизије и усклађивања Уредбе са Законом о заштити 
природе, ситуацијом на терену и другим  околностима утврде 
промене.

IV ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ ЗЕМЉИШТА, ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА

Правила уређења и организација земљишта посебно за 
пољопривредно, шумско, водно и грађевинско земљиште су дати 
за простор у границама Резервата и за простор ван граница Резер-
вата која је потребно примењивати приликом израде просторних 
планова општина које се налазе на подручју у обухвату Плана. 

1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Правила уређења у Резервату 

На пољопривредном земљишту у Резервату не могу сe градити 
други објекти, сем планиране инфраструктуре и објеката у скла-

ду са наменом заштићеног подручја према Плану. 

Правила уређења ван Резервата
 
Уређење и коришћење простора на пољопривредном земљишту 

ван Резервата дозвољава се ради:
 - груписања оних насељских потреба које по својим лока-
цијским и функционалним захтевима не треба да буду у 
оквиру грађевинских подручја насеља;

 - изградње објеката у постојећим комплексима и цели-
нама, уколико се уклапају у смернице за коришћење и 
уређење простора.

На пољопривредном земљишту ван Резервата, могуће је гра-
дити: 

 - објекте који се користе за примарну пољопривредну про-
изводњу, односно који су у функцији примарне пољопри-
вредне производње (објекти за смештај механизације, 
репроматеријала, смештај и чување готових пољопри-
вредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за 
потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти 
биљних култура и раса домаћих животиња, и сл.);

 - породичне стамбене зграде пољопривредног домаћин-
ства највише до 200 m² и економскe објектe који се кори-
сте за примарну пољопривредну производњу;

 - рибњаке са пратећим објектима;
 - објекте пољопривредног домаћинства - салаше;
 - воћарско-виноградарске кућице;
 - објекте у функцији туризма и рекреације у складу са 
Планом;

 - објекте путне привреде уз саобраћајнице (пратећи садр-
жаји јавног пута), у оквиру саобраћајних коридора;

 - инфраструктурне системе. 
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1.2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Шумско земљиште, као добро од општег интереса, користи 
се за шумску производњу и не може се користити у друге сврхе, 
осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о шума-
ма (производња шумских сортимената и њихов транспорт, про-
изводња и сакупљање шумских плодова, гљива, лековитог биља, 
изградња туристичких, угоститељских и здравствених компле-
кса, гајење и лов дивљачи и др.).

Уређење и опремање шумског земљишта ће се вршити усклађи-
вањем плана развоја шумског подручја и основа газдовања шума-
ма са наменом из Плана. На шумском земљишту на коме се прог-
ласи општи интерес промена намене ће се вршити у складу са 
Законом о шумама (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 30/10). 

Правила уређења у Резервату

На шумском земљишту у Резервату не могу се градити други 
објекти осим шумских саобраћајница (путева), пешачких стаза, 
бициклистичке стазе (циклокоридор и интерни коридор) други 
планирани инфраструктурни објекти, у складу са наменом заш-
тићеног подручја према Плану.

Шумске путеве у Резервату градити на основу посебних осно-
ва газдовања шумама, годишњих планова газдовања и програма 
отварања шума управљача Резервата, уз сагласност Покрајинског 
завода за заштиту природе и у складу са правилима грађења из 
овог Плана.

Правила уређења ван Резервата

На шумском земљишту ван Резервата се могу градити објекти 
у складу са Планом и објекти који су у функцији шума:

 - шумски путеви и објекти у функцији шумске привреде 
у складу са посебном основом газдовања шумама и го-
дишњим извођачким плановима;

 - објекти инфраструктуре у складу са просторним и урба-
нистичким плановима;

 - објекти намењени туризму, рекреацији, ловству, у скла-
ду са овим Планом, просторним и урбанистичким пла-
новима и условима надлежног шумског газдинства.

Правила за уређење ловишта на шумском и пољопривредном 
земљишту

Изградња ловно-техничких објеката, у зависности од број-
ног стања дивљачи, може се вршити у Резервату и ван Резерва-
та. Обавезно их градити од природних материјала и уклопити 
у природни амбијент ловишта. Изградња ловно-производних и 
складишних објеката  може се вршити ван Резервата. Могуће је 
ограђивање делова ловишта ради интензивног гајења и заштите 
и лова дивљачи.

Потребно је подизати ремизе на оним местима у ловишту где 
нема природних површина које могу да пруже заштиту дивља-
чи. Подизањем једногодишњих или вишегодишњих засада на 
мањим површинама у ловишту створити услове који ће пружи-
ти уточиште, заклон и исхрану дивљачи. Једногодишње ремизе 
заснивати од различитих група једногодишњих биљака (легу-
миноза, влатастих трава или коренасто-кртоластих биљака). 
Вишегодишње ремизе подизати од мешовитих вишеспратних 
дрвенастих врста у зависности од услова средине. Вишегодишње 
ремизе ће сем стварања бољих услова за заштиту дивљачи, имати 
економску функцију (кроз пласман дрвне масе) и већу концен-
трацију дивљачи на малом простору. Ради стварања еколошких 
коридора за кретање животиња, планирати изградњу пролаза за 
ловну дивљач у оквиру саобраћајне инфраструктуре. Уређење и 
опремање ловишта ће се вршити у складу са ловном основном.

Фазанерије

Фарме за производњу фазанске дивљачи могу се градити ван 
Резервата на шумском и пољопривредном земљишту као призем-
ни објекти. Локације и објекти за ову намену морају испуњавати 
ветеринарско-санитарне и друге услове прописане за узгој ове 
врсте дивљачи.  

1.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

У складу са Законом о водама (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 
30/10), воде се могу користити на начин којим се не угрожавају 
природна својства воде, не доводи у опасност живот и здравље 
људи, не угрожава биљни и животињски свет, природне вреднос-
ти и непокретна културна добра. Водно земљиште дуж водотока 
се може користити само на начин којим се у целини не ремети 
водни режим и не ремети спровођење одбране од поплава и заш-
тита од великих вода.

Правила уређења у Резервату

На водном земљишту у Резервату се не могу градити објекти 
сем планиране инфраструктуре, водних објеката (служе за оба-
вљање водне делатности), као и објеката намењених спорту, 
рекреацији и туризму на локалитетима дефинисаним овим Пла-
ном и уз добијене услове Покрајинског завода за заштиту природе 
и надлежног водопривредног предузећа.

У границама Резервата се налази и део подручја потенцијалног 
водозахвата регионалног изворишта Бездан-Богојево, које је јед-
но од три највећа изворишта за снабдевање водом Војводине. Об-
зиром да се у овом тренутку не располаже довољним подацима за 
уређење и изградњу овог садржаја, предлаже се израда посебног 
ППППН Регионалог изворишта воде Бездан-Богојево, којим ће се 
дефинисати смернице за реализацију изворишта и коришћење и 
уређење простора. Тек након детаљних хидрогеолошких истра-
живања ће се дефинисати ближи критеријуми који ће бити смер-
ница за израду ППППН. На основу решења тог плана одредиће 
се потенцијал изворишта, али се њиме неће утврдити просторни 
распоред водозахватних објеката. 

У границама Резервата, у режиму III степена заштите, пред-
виђене су активности на уређењу корита Дунава као пловног пута 
класе VIc. На деоници Дунава између km1405 и km1410, због ин-
тензивне ерозије леве обале Дунава, долази до морфолошке про-
мене корита Дунава, а самим тим и угрожавања обале и пловид-
беног пута, те је на овом потезу предвиђена изградња напера за 
контролу и стабилизацију корита реке и обале.

На више локалитета на обали реке Дунав, у небрањеном под-
ручју, у границама резервата у режиму III степена заштите из-
грађене су куће за одмор и на тај начин формирана викенд на-
сеља. То су локалитети Даражи фок, Дондо, Вагони и Шаран. 
Овим Планом се објекти задржавају као постојеће стање, уз 
услове које поставља надлежно водопривредно предузеће. Не 
дозвољава се даља изградња било каквих објеката ни на једном 
наведеном локалитету. 

Правила уређења ван Резервата

На водном земљишту ван Резервата могу се градити:
 - водни објекти (грађевински и други објекти, који заједно 
са уређајима који им припадају чине техничку, односно 
технолошку целину, а служе за обављање водне делат-
ности); 

 - објекти инфраструктуре у складу са просторним планом 
општине или урбанистичким планом; 

 - објекти намењени рекреацији, туризму, разоноди на 
води, спортском риболову у складу са условима датим 
овим Планом и условима надлежног водопривредног 
предузећа.

Овим Планом су дате оријентационе локације за планирана те-
ретна и путничка привезишта чији ће се капацитети и тачне ло-
кације утврдити након детаљног сагледавања хидротехничких и 
осталих карактеристика планираних локација, кроз одговарајућу 
урбанистичку разраду за сваку локацију посебно. 

1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Изградња на грађевинском земљишту у обухвату Плана 
одвијаће се према правилима уређења и грађења утврђеним овим 
Планом, просторним плановима општине Апатин и Града Сомбо-
ра и урбанистичким плановима насеља која се налазе у обухвату 
Плана, у деловима који нису у супротности са овим Планом. 
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У границама Резервата

Грађевинско земљиште у границама Резервата чине постојеће 
зоне кућа за одмор на локалитетима ‚‘Адице‘‘, ‚‘Мртва Барачка‘‘, 
‚‘Барачка 2‘‘, ‚‘Кенђија‘‘, туристички локалитети (постојеће ри-
барске и ловачке куће, визиторски центар, комплекс наутичког 
туризма) локалитети намењени образовно-научним садржајима 
(научно-истраживачке станице).

Поред тога, у границама Резервата се налази и гранични прелаз 
за путни саобраћај (веза са Хрватском), који је потребно изгради-
ти у складу са важећим прописима, и царински терминал на води.

Правила уређења и грађења за локалитете у Резервату дата 
су у овом поглављу у тачки 2. ‚‘Правила уређења, грађења и ко-
ришћења подручја Резервата према режиму заштите‘‘. 

Ван граница Резервата

Грађевинско подручје насеља

Границе грађевинских подручја насеља која се налазе у обух-
вату Плана преузете су из важеће урбанистичке документације. 
Промена граница вршиће се изменом и допуном планова којима 
су границе утврђене. 

Изградња у грађевинском подручју насеља одвијаће се у скла-
ду са правилима уређења и правилима грађења утврђеним одго-
варајућим урбанистичким планом насеља или просторним пла-
новима општине Апатин и Града Сомбора. 

Грађевинско подручје ван грађевинског подручја насеља 

Изградња ван грађевинских подручја насеља вршиће се према 
правилима утврђеним Планом, просторним плановима општине 
Апатин и Града Сомбора и одговарајућим урбанистичким пла-
новима.

У оквиру зона кућа за одмор (викенд зоне), поред кућа за одмор 
могуће је предвидети и изградњу објеката за смештај, одмор, 
рекреацију и исхрану туриста, објеката за спорт и рекреацију: де-
чија игралишта, спортске терене, као и пратећу инфраструктуру, 
уз обавезну примену услова заштите животне средине. 

На више локалитета уз саму границу Резервата налазе се из-
грађене куће за одмор (викенд куће). То су локалитети ‚‘Буџак‘‘, 
‚‘Шебешфок‘‘, ‚‘Корлатош‘‘, ‚‘Бродоремонт‘‘, ‚‘Велики Бачки ка-
нал‘‘ и др. Приликом израде просторних планова општине Апа-
тин и Града Сомбора, код утврђивања правила уређења и правила 
грађења за изградњу нових објеката за ове зоне обавезно приме-
нити услове: 

 - површина парцеле не може бити мања од 800 m2;
 - на парцели се може изградити један викенд објекат са 
помоћним објектом, који је у функцији основог (остава, 
гаража и сл.);

 - површина приземља куће за одмор може бити максимум 
75,0 m2;

 - површина помоћног објекта (гаража, остава) је макси-
мум 20,0 m2;

 - спратност куће за одмор је максимум П+Пк, а помоћног 
објекта П.

Радне зоне ван грађевинског подручја насеља се формирају 
ради груписања објеката односно комплекса који у погледу прос-
тора, саобраћаја, инфраструктуре или радног процеса могу по-
тенцијално да угрозе стање животне средине у насељима или су 
локацијски везани за сировине. Радна зона мора имати довољно 
простора за потребе одвијања производног процеса; мора бити 
снадбевена потребном инфраструктуром и инсталацијама неоп-
ходним за производни процес; загађене отпадне воде морају се 
претходно пречистити пре испуштања у природне реципијенте; 
неоргански отпад мора се одвозити на одговарајуће депоније, а 
органски на даљу прераду; мора задовољити услове заштите жи-
вотне средине (земље, воде и ваздуха). 

У оквиру радне зоне могу се градити: пословни објекти, произ-
водни, складишни, економски, услужни, објекти инфраструктуре 
и сл.

Тачне локације радних зона и урбанистички услови биће дефи-
нисани путем даље разраде Плана, израдом законом предвиђене 
урбанистичке документације, а у складу са конкретним услови-

ма утврђеним просторним плановима општине Апатин и Града 
Сомбора које се налазе у обухвату Плана. У складу са Законом 
о заштити животне средине, за грађење пословних и производ-
них објеката са врстом производне делатности чији производни 
процес може бити са негативним утицајем на животну средину, 
обавезна је израда Студије о процени утицаја на животну среди-
ну, којом треба да се докаже да примењени технолошки процес, 
материјали, сировине, врста енергије и отпадне материје из про-
цеса производње битно не угрожавају животну средину, односно 
да се предузетим мерама не спречавају.

Туристички локалитети (зоне) могу бити у функцији разли-
читих видова туризма (излетнички, културно-манифестациони, 
етно, ловни, риболовни), образовања и културе (школе у приро-
ди, паркови скулптуре, уметничке колоније, летње позорнице), 
спорта, рекреације. Објекти могу бити разноврсни, као што су 
објекти за смештај и боравак посетилаца (хотели, ресторани, 
школе у природи, уметничке колоније, летње позорнице, амфите-
атри и сл.), здравствене установе (објекти и уређаји за коришћење 
природног лековитог фактора), спортски терени (базени, тени-
ски терени, голф терени и сл.). Све слободне површине у склопу 
комплекса треба да буду парковски озелењене и хортикултурно 
уређене. Све површине намењене јавном коришћењу морају бити 
изграђене у складу са потребама особа са инвалидитетом и лица 
са посебним потребама. 

2.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, ГРАЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОДРУЧЈА РЕЗЕРВАТА ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РЕЖИМУ 

ЗАШТИТЕ 

Подручје Резервата се налази под најстрожијим режимом 
заштите и тражи строге услове за изградњу објеката и уређење 
земљишта. У Резервату су одређени режими заштите I, II и III 
степена и утврђени услови за изгрaдњу, уређење и коришћење 
простора по зонама заштите.

1. Зона са режимом заштите I степена

У овој зони забрањује се изградња објеката и инфраструктуре, 
осим оне која је утврђена овим Планом.

Искључују се сви облици коришћења простора осим научних 
истраживања и контролисане едукације.

2. Зона са режимом заштите II степена

Забрањује се изградња објеката. Дозвољене су само оне ак-
тивности у простору које се могу вршити у мери која омогућава 
унапређење стања и презентацију природних добара, без после-
дица по његове примарне вредности.

У овој зони енергетске и друге водове треба водити подземно.

3. Зона са режимом заштите III степена

У овој зони изграђени су објекти за различите намене као што 
су куће за одмор, угоститељски објекти, објекти спортских рибо-
ловаца, водни објекти водопривредног предузећа и сл. Да би се 
штетне последице у коришћењу простора и природних ресурса 
свеле на најмању могућу меру, у складу са студијом ‚‘Заштита и 
уређење постојећих природних вредности‘‘ коју је урадио Завод 
за заштиту природе Србије (2007.г.) и којом су дефинисани ло-
калитети на којима су постојећи објекти, забрана даље изградње 
или могућност изградње нових објеката на појединим локали-
тетима, а посебно примењујући одредбе Уредбе о заштити Спе-
цијалног резервата природе Горње Подунавље (‚‘Службени гла-
сник РС‘‘, бр. 45/01, 81/08 и 107/09), овим Планом се дају правила 
за уређење простора и изградњу објеката на тим локалитетима.

Зоне кућа за одмор (викенд зоне)

На више локалитета у Резервату постоје изграђени викенд 
објекти и на тај начин формиране зоне кућа за одмор. Локалите-
ти су: ‚‘Адице‘‘, ‚‘Мртва Барачка‘‘, ‚‘Кенђија‘‘ и  ‚‘Барачка 2‘‘. Из-
грађени објекти на наведеним локалитетима се задржавају али се 
не дозвољава изградња нових објеката. На локалитету ‚‘Кенђија‘‘, 
ради очувања Бајског канала, забрањена је изградња молова и 
пристаништа.
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Образовно-научни садржаји

Формирање научно-истраживачке станице планирано је на ло-
калитету ‚‘Каландош‘‘. На овом локалитету постоји објекат луга-
рнице који је могуће адаптирати за планирану намену. 

Формирање научно-истраживачке станице на локалитету ‚‘Ка-
ландош‘‘ вршиће се у складу са Планом, уз прибављене услове 
Покрајинског завода за заштиту природе.

Туристички локалитети 

Организација простора и обезбеђење капацитета намењених 
разним видовима туризма (спортско-риболовни, ловни туризам, 
едукативни и др.) одвијаће се уз обавезу обезбеђења услова за ре-
ализацију темељних принципа одрживог развоја овог подручја. 
За ове намене планирано је коришћење постојећих објеката уну-
тар Резервата уз потребну реконструкцију или адаптацију. На 
свим туристичким локалитетима је потребно туристичке садр-
жаје ускладити са условима заштите који су дефинисани Планом 
на основу важеће Уредбе о заштити Специјалног резервата при-
роде Горње Подунавље. За даљу разраду планираних локалите-
та унутар Резервата потребни су услови Покрајинског завода за 
заштиту природе.

Центар за пријем туриста (посетилаца)

У границама Резервата планирана је изградња два мања цен-
тра за пријем туриста и то на простору Стаклара, у брањеном 
делу (иза насипа) на локалитету постојећег објекта лугарнице 
‚‘Стаклара‘‘ и на простору Карапанџа, на улазу у шуму, где се на-
лази постојећи објекат ‚‘Пајина лугарница‘‘. 

На оба наведена локалитета потребно је објекте лугарница 
адаптирати и околни простор уредити за планирану намену, уз 
прибављене услове Покрајинског завода за заштиту природе.

 
Визиторски центар 

Постојећи објекат лугарнице на локалитету ‚‘Козара‘‘, који се 
налази на шумском земљишту, у непосредној близини пута Сом-
бор-Бездан потребно је реконструисати у визиторски центар, уз 
услове Покрајинског завода за заштиту природе. 

Спортско-риболовни и ловни туризам

Локалитет ‚‘Штука‘‘: Простор је планиран за спортске риболо-
вце и бављење спортским риболовом. Постојећи објекат спорт-
ских риболоваца се задржава уз могућност његове адаптације, 
ако се укаже потреба, а забрањена је изградња било каквих дру-
гих објеката. Адаптација објекта се врши на основу Плана.   

Локалитет ‚‘Казук‘‘: Постојећи објекат (вила) се задржава уз 
могућност адаптације за потребе ловног и риболовног туризма. 
На локалитету је забрањена изградња нових објеката, осим из-
градње привеза за чамце на Дунавцу и шумског пута са тврдом 
подлогом.

Локалитет ‚‘Штрбац‘‘: На овом локалитету постоји објекат – 
ловачка кућа, која се и даље задржава за исту намену, односно као 
ловно-туристички објекат. На овом локалитету није дозвољена 
изградња нових објеката. Могућа је адаптација објекта, у складу 
са Планом.

Локалитет ‚‘Лавач-Борисављевић‘‘: Подручје је намењено за 
бављење спортско-риболовним туризмом са могућношћу кампо-
вања (у периоду боравака ради бављења спортским риболовом), 
без изградње сталних објеката. Постојећа рибарска кућа се задр-
жава као постојећи објекат на водном земљишту, уз услове на-
длежног водопривредног предузећа.

Локалитет ‚‘Месарске ливаде‘‘: На овом локалитету постоји 
више објеката, који се и даље задржавају за исту намену, односно 
као ловно-туристички објекти.

Туристичко-угоститељски објекат

У близини царинског терминала на води, на парцели бр. 5198 
КО Бездан, налазе се туристичко-угоститељски објекти који се 
задржавају уз могућност допуне новим садржајима – спортски 

терени, недостајући објекти инфраструктуре. За овај локалитет 
потребна је израда урбанистичког пројекта.

Музеј револуције

На левој обали Дунава на простору обележја Батинске битке, 
постојећи објекат музеја, који је у веома лошем стању, потреб-
но је реконструисати ради враћања експоната из II светског рата 
(поставка је измештена у Градски музеј Сомбора). Поред објекта 
музеја на овом простору се планира изградња и информативног 
центра, еколошко образовног центра (школа у природи, простори 
за семинаре и радионице), простора за камп. Простор је потреб-
но инфраструктурно опремити и хортикултурно уредити. За овај 
простор потребна је израда плана детаљне регулације.

Комплекс наутичког туризма ‚‘Барачка‘‘

Планирани комплекс се налази на локалитету ‚‘Барачка‘‘, на 
простору где се Дунавац улива у Дунав, а садржао би прихватни 
објекат наутичког туризма са потребним пратећим садржајима. 
Врста прихватног објекта наутичког туризма биће ближе од-
ређена приликом израде одговарајућег урбанистичког плана. У 
оквиру овог простора налазе се постојећи зимовник за чамце и 
викенд насеље ‚‘Барачка‘‘, који нису уређени и које је потребно 
обухватити овим комплексом. 

За цео овај простор потребна је израда плана детаљне регу-
лације, у складу са условима надлежних органа и предузећа и 
Покрајинског завода за заштиту природе.

Простор за камповање

На локалитеу ‚‘Кеверча‘‘ неуређен простор који се користи 
за камповање потребно уредити у складу наменом. Простор за 
камповање се може користити само у постојећим границама (није 
дозвољено проширење). Изградња сталних објеката се не доз-
вољава, а уређење простора и постављање објеката (камп кућица, 
надстрешница, клупа, помоћних објеката - мобилне санитарне 
кабине) могуће је само према условима Покрајинског завода за 
заштиту природе и надлежног водопривредног предузећа.   

Oбјекти у функцији граничног прелаза

Гранични прелаз за друмско-путни саобраћај

На простору око постојећег неадекватног граничног прелаза на 
Дунаву код Бездана (гранични прелаз Република Србија – Репу-
блика Хрватска), потребно је изградити објекте у функцији гра-
ничног прелаза са пратећим делатностима. 

Под објектима у функцији граничног прелаза подразумевају се 
објекти полиције, царине, надстрешнице за преглед возила, као и 
остали објекти за потребе граничног прелаза за друмски прелаз 
(објекти инспекције, шпедиције, магацини, експозитуре банке, 
поште, АМСС и сл., са свим пратећим објектима). Сви објекти 
у овој зони морају бити у функцији граничног прелаза (односно 
пратеће делатности), опремљени свом потребном инфраструкту-
ром и изграђени према важећим прописима.

За гранични прелаз неопходна је израда плана детаљне регу-
лације.

Царински терминал на води

У непосредној близини спомен обележја Батинске битке, на ле-
вој обали Дунава, на парцели бр. 5200 КО Бездан, постоји царин-
ски терминал на води са понтонима који се и даље задржава. У 
непосредној близини налазе се угоститељски објекти. За потребе 
реконструкције објеката придржавати се услова из Плана.

Водни објекти

Изградња и реконструкција водних објеката и објеката инфра-
структуре на водном земљишту вршиће се на основу овог Плана. 
Потребно је прибавити услове и сагласност надлежног водопри-
вредног предузећа, Покрајинског завода за заштиту природе и 
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осталих јавних предузећа којима су поверени на управљање ин-
фраструктурни објекти. 

Шумски путеви и пешачке стазе

Изградњу шумских путева потребно је вршити у складу са 
Правилником о условима за коришћење шумских саобраћајница 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 22/98) и условима:

ширина пута минимално 3,5 m;
на прелазима преко рукаваца поставити мостове, да би се обез-

бедио стални проток воде и пролази за животиње;
на плитким депресијама поставити мостове од дрвених талпи 

у нивелети терена.
Пешачке стазе градити ширине минимално 1,0 метар у завис-

ности од околног простора. За насипање стазе користити природ-
ни материјал, који се користи и за шумске путеве.

 
Адаптација постојећих објеката

Адаптација постојећих објеката за потребе туризма на локали-
тетима дефинисаним овим Планом (спортско-риболовни и ловни 
туризам: ‚‘Штука‘‘, ‚‘Казук‘‘, ‚‘Штрбац‘‘, ‚‘Лавач-Борисављевић‘‘ 
и ‚‘Месарске ливаде‘‘; визиторски центар ‚‘Козара‘‘; центар за 
пријем туриста: ‚‘Стаклара‘‘ и Пајина лугрница‘‘ ), може се вр-
шити само за намене планиране овим Планом у постојећем га-
бариту уз прибављање услова од покрајинског завода за заштиту 
природе. 

3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ПОСЕБНЕ И ДРУГЕ 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Путни - друмски саобраћај 
 - државни пут I реда  - сегменте новоутврђених коридора 
у оквиру обухвата Плана ће се градити према предло-
женој траси ван насеља, за моторни саобраћај интер-
регионалног нивоа са елементима и објектима за овај 
хијерахијски ниво саобраћајница, а на основу претходно 
израђеног плана детаљне регулације; 

 - трасу ових путева изабрати тако да се минимизира за-
узимање новог пољопривредног земљишта као и да се 
делимичном комасацијом минимизира нарушавање 
постојећа организација атара;

 - државне путеве II реда (новоустановљене трасе) треба 
модернизовати - градити у оквиру утврђеног  путног ко-
ридора са елементима који припадају том рангу пута,     с 
тим да се води рачуна о функционалности и рационал-
ности градње;

 - државне путеве II реда (постојеће трасе), треба рекон-
струисати у оквиру постојећих коридора с тим да се 
обезбеде елементи активне и пасивне безбедности који 
припадају том рангу пута. Сва укрштања решити у ни-
воу са обезбеђењем потребних елемената безбедности и 
са увођењем одговарајуће сигнализације. Дуж овог пута 
минимизирати број укрштања са атарским путевима, а 
у радним зонама у оквиру насеља обезбедити сервисну 
саобраћајницу која ће оптимизирати број саобраћајних 
прикључака;

 - профиле државних путева I и II реда у насељеним мести-
ма обезбедити као насељске саобраћајнице са елементи-
ма уличног профила који омогућује сегрегацију мотор-
ног (динамичког) и немоторног саобраћаја - обостране 
пешачке стазе са зеленим појасом између површина и 
по могућству сепарисаном бициклистичком стазом. У 
зависности од обима саобраћаја у центрима насеља 
предвидети  семафоре и друга решења у циљу заштите 
насељских функција (мере успоравања саобраћаја и сл.).

Табела 11. Елементи22 (препоруке) државних и општинских путева 

ПУТЕВИ ДП I реда ДП II реда Општински 
путеви

ширина коридора 
( m ) 80 40 20

ширина путног 
појаса ( m )

40 (остали  
дп) 20 10

саобраћајне траке 
( m ) 2x3,5 2x3,25 2x3,0

ивичне траке ( m ) 2x0,35 2x0,3 2x0,3

банкина ( m ) 2x1,5 2x1,2 2x1,0

Носивост тежак 
саобраћај

средње тежак 
саобраћај

лак 
саобраћај

Vrac (km/h) (80)100 (60)80 (50) 60

- укрштања путева  и пруга обезбедити следећим решењима:
 - укрштање државног пута I реда и пруге као и осталих 
државних путева који имају повећан обим саобраћаја 
предвидети у денивелацији са обебеђењем задовоља-
вајућих елемената активне и пасивне безбедности са-
обраћаја (обезбеђење слободног профила),

 - укрштаје државних путева II реда и осталих јавних пу-
тева међусобно решити укрштањима у нивоу са одгова-
рајућом прегледношћу и осталим безбедносним мерама; 

- општинске – локалне путеве пројектовати по устаљеним тра-
сама - атарским путевима са минимизацијом новог заузимања 
пољопривредног земљишта али са обезбеђењем потребних еле-
мената за безбедна кретања.

У оквиру обухвата Плана егзистираће различити хијерахиjски  
нивои некатегорисаних - атарских путева и они се утврђују овим 
планом, кроз препоруке:

 - главни атарски пут  има ширину коридора од 12 - 15 m у 
коме се смешта сва  инфраструктура и коловоз,

 - сабирни атарски пут има ширину коридора 8-10 m и слу-
жи за двосмерни саобраћај,

 - приступни атарски пут има ширину коридора 4 - 6 m и 
у њему се одвија једносмерни саобраћај, а за двосмерни 
саобраћај је потребно обезебедити довољну ширину ко-
ловоза или мимоилазнице.

Прилазни путеви до садржаја у атару се воде кроз ове коридоре 
а димензије и изграђеност  коловоза (земљани, тврди или савре-
мени застор) се утврђују у зависности од очекиваног саобраћаја.

У случају захтева за променом хијерархијске дефиниције 
општинских и атарских путева:

 - ако су утврђене регулационе линије односно грађевин-
ска парцела испуњава услове за изградњу, услови за из-
градњу се издају на основу Плана;

 - ако је потребно дефинисати регулационе линије, грађе-
винска парцела не испуњава услове за изградњу дате у 
Плану (када нису испуњени просторни, геометријски 
и други услови потребни за реализацију елемената по-
пречног профила предметног пута), обавезна је израда 
плана детаљне регулације.

Железнички саобраћај 

Пошто се планира изградња, реконструкција и модерниза-
ција железничких капацитета (пруга и постројења) на просто-
ру обухвата Плана потребно је претходно урадити саобрађајно 
- техничко – технолошке студије које ће тачно дефинисати све 
потребне активности у оквиру реконструкције и модернизације 
која ће задовољити све услове и нормативе из Закона о железници 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 18/05) као и нормативе Железнице 
Србије (Правилник 314 и 315) уз обавезну имплементацију ре-
шења у ниже облике планске документације. Пре свих активнос-
ти потребно је прибавити услове за реконструкцију и изградњу 
од АД Железница Србије. Основа за све ове активности налази се 
у оквиру Студије ревитализације пруга и железничког путнич-
ког и робног саобраћаја у западнобачком округу, коју је израдио 
Инстутут СФ-а, катедра за експлоатацију железница, железничке 
пруге, станице и чворове.  (2007 год.)  

22   Основни елементи за категорисане путеве предложени су на основу ЗОЈП (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр.101/05 и 123/07), и Правилника о условима 
са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 50/11)
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Приликом реконструкције постојећих железничких капаците-
та није потребна израда плана детаљне регулације, већ се реа-
лизација реконструкције обавља на основу пројектно-техничке 
документације и услова из плана. 

Табела 12. Елементи (препоруке) железничких пруга 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 
ПРУГЕ Магистралне Остале пруге

Индустријска 
пруга

(колосек)

ширина коридора 
(m) 400 400

ширина пружног 
појаса (m)

16 (12 у 
насељу)

16 (12 у 
насељу)

ширина колосека 
(mm) 2 x 1435 1435 1435

минимални 
полупречник 

кривине  Rmin (m)
300 300 180

макс.нагиб нивелете 
( ˚ ) 12,5 25 25

носивост (kN) 225 Kn 180 kN (150)180 kN

Vrac (km/h) 250 (120) 160 60

Водни саобраћај 

Све садржаје и програме развоја у оквиру обале пловног пута 
реке  Дунав треба ускладити са Правилником Дунавске комисије. 
Потребно је обезбедити пловност пловног пута Дунава катего-
рисану као VIc класу и извршити одговарајуће хидротехничке и 
остале регулационе радове (заштита обала путем напера и/или 
обалоутврда) за обезбеђење и задржавање категорије пловности 
VIc (захтеване пловне дубине, ширина пловног пута) у наредном 
периоду, посебно у критичним секторима леве обале Дунава. За 
ове радове је урађена пројектна документација (деоница km 1405-
1410 сектор Апатин), док су за остале секторе радови углавном 
изведени.   

Приликом изградње објеката у оквиру пловног пута Дунав, ус-
лове треба тражити од Дирекције за пловне путеве ‚‘Пловпут‘‘ из 
Београда која је задужена за одржавање и развој пловних путева.

Услови за ову деоницу Дунава (km 1433.0 – km 1367.0) износе:
 - минимална дубина пловног пута при ЕН (ниски пловид-
бени ниво) је H = 2,5 m;

 - ширина пловног пута  Bpl = (180) 200 m;
 - минимални радијус кривине пловног пута је R = 1000 m.

Такође у оквиру пловних канала из система ОКМ ХС ДТД, При-
гревица – Бездан,    Врбас - Бездан, Бездан – Баја (Бајски канал) 
приликом изградње објеката потребно је имати у виду пловне га-
барите који дефинишу услове пловидбе овим пловним путевима. 

Услови за ову деоницу канала Врбас - Бездан (km 6.3 – km 80.9)  
износе:

 - минимална дубина пловног пута  је H = 1,8 m;
 - ширина пловног пута  B = 15,2 m;
 - ширина водног огледала Bvo = 22 - 150 m.

Услови за ову деоницу канала Пригревица – Бездан (km 0.0 – 
km 31.7) износе:

 - минимална дубина пловног пута  је H = 2,1 m;
 - ширина пловног пута  B = 18 m;
 - ширина водног огледала Bvo = 40 - 52 m.

Услови за ову деоницу канала Бездан – Баја (km 0.0 – km 12.7) 
износе:

 - минимална дубина пловног пута  је H = 1,8 m;
 - ширина пловног пута  B = 7 m;
 - ширина водног огледала Bvo = 20 - 30 m.

Пратећи садржаји уз путеве

Станице за снабдевање горивима (бензинске и гасне стани-
це) као пратећи путни садржаји  се могу градити уз све путеве 
(државне, општинске и некатегорисане) само ако су испуњени 
сви функционални, техничко-технолошки и еколошки услови                     

(дефинисани Законом о превозу опасног терета – ‚‘Службени гла-
сник РС‘‘, бр. 88/10 и Правилником о изградњи станица за снаб-
девање горивом моторних возила и претакању и ускладиштењу 
горива – ‚‘Службени лист СФРЈ‘‘, бр. 27/71 и 29/71) да се могу 
имплементирати сви садржаји и да се тим радњама не угрожава 
окружење. Микролокације станица за снабдевање горивима као 
пратећих путних садржаја категорисаних путева ће бити дефини-
сане кроз просторне планове јединица локалне самоуправе.

Аутобуска стајалишта се могу градити уз све путеве у обли-
ку сепарисаних ниша и са елементима који обезбеђују безбедан 
трансфер путника и одвијање динамичког саобраћаја.

Немоторни саобраћај

Пешачке и колско-пешачке стазе (до микролокалитета) могуће 
је градити уз следеће препоруке:

 - минимална ширина пешачке стазе 1,0 m;
 - минимална ширина пешачко-колске стазе 5,0 m; 
 - изградња застора је могућа од доступних материјала 
(препорука: земља, камени агрегат, шљунак и сл.) као и 
од савремених материјала (асфалт и др.). За колско -пе-
шачке стазе обавезна је стабилизација застора.

Бициклистичке стазе потребно је реконструисати/градити уз 
следеће препоруке:

 - минимална ширина бициклистичке стазе 1,5 m (2,5 m - 
двосмерни саобраћај),

 - изградња застора од доступних материјала уз обавезну 
стабилизацију истог, могућа је и примена савремених 
материјала (асфалт),

 - застор мора бити раван, без улегнућа и одговарајуће но-
сивости. 

Објекти преко водотока унутар Резервата (канали, баре, ру-
кавци) - мостови:

 - изградња од природних материјала – дрвета,
 - искључиво за пешачки и режимски (повремени) колски 
саобраћај (искључиво путничка возила),

 - минимална ширина моста  5,0 m  (колско-пешачки мост 
7,0 m),

 - носивост за лак саобраћај,
 - обавезна изградња заштитне ограде на мостовима мини-
малне висине 1,2 m.

У складу са програмима локалне самоуправе и условима на-
длежних институција могуће је предузети одговарајуће актив-
ности у смислу реализације изградње мостова (одговарајућих га-
барита и носивости) преко водотока ОКМ ХС ДТД, као и других, 
у циљу заштите простора и  саобраћајног повезивања посебно у 
условима ванредних ситуација.  

3.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Снабдевање водом

 - снабдевање насеља водом обезбедити из локалних водозах-
вата и, касније, из планираних регионалних система водос-
набдевања;

 - изворишта воде је потребно уредити на основу Закона о во-
дама (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 30/10) и Правилника о на-
чину одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта 
за водоснабдевање (‚‘Службени гласник Републике Србије‘‘, 
број 92/08), тако што је потребно обезбедити зоне санитарне 
заштите. Услови за изградњу ће се стећи по изради одгова-
рајућег урбанистичког плана. Зону непосредне заштите са 
свим објектима, постројењима и инсталацијама је потребно 
обезбедити ограђивањем. Ужу и ширу зону заштите је по-
требно одредити на основу издашности изворишта и његових 
техничких карактеристика. У ужој зони заштите изворишта 
није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вр-
шење радњи које могу загадити воду. У широј зони заштите је 
забрањено загађивање земљишта отпадним водама.

 - извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (резерво-
ари, црпне станице и др.), како би се комплетирао цео систем, 
а тиме безбедили и потребни капацитети;

 - снабдевање индустрије водом нижег квалитета обезбедити 
захватањем из речних система или из подземља, захватањем 
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прве издани. Висококвалитетну воду могу користити само 
индустрије које по природи технолошког процеса захтевају 
квалитетну воду (прехрамбена индустрија);

 - код снабдевања индустријских капацитета, који продукују 
веће количине отпадних вода, увести обавезу рационализа-
ције потрошње увођењем процеса рециркулације;

 - трасу водоводне мреже у насељима полагати између две ре-
гулационе линије у уличном фронту, по могућности у зелени 
појас. Трасу полагати са једне стране улице или обострано, 
зависно од ширине уличног фронта;

 - трасе дистрибутивних цевовода полагаће се, генерално по-
ред постојећих путева, где су услови за изградњу и каснију 
експлоатацију повољни. За правилно функционисање и рад 
цевовода у експлоатационим и прелазним режимима, пројек-
том ће се предвидети потребан број типских објеката: пумпне 
станице, резервоари, шахтови за испуст и испирање, шахтови 
за смештај ваздушних вентила, пролази испод пруга, путева, 
пролази испод водотокова, мерно-регулациони објекти, трасе 
регионалних система полагати уз главне путне правце, а пре-
ма усвојеним пројектним решењима;

 - дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,20 m 
од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног оп-
терећења;

 - сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система 
морају се извести у складу са прописима и уз сагласност на-
длежних органа.

Одвођење вода

 - у насељима пројектовати и градити канализациону мрежу 
као сепаратну, тако да се посебно прихватају санитарне, а по-
себно атмосферске воде;

 - извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа 
квалитета који задовољава санитарно-техничке услове за 
испуштање у јавну канализацију, па их тек онда упустити у  
насељску канализациону мрежу;

 - миним. пречник уличних канализационих колектора не сме 
бити мањи од ø200 mm;

 - минималне падове колектора одредити у односу на усвојене 
пречнике, према важећим прописима и стандардима;

 - црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и 
лоцирати их у зеленој површини са прилазом за сервисно во-
зило;

 - одвођење и пречишћавање отпадних вода са туристичких ло-
калитета и викенд насеља решити прикључењем на најближе 
насељске канализационе системе, а уколико то није могуће, 
евакуацију отпадних вода решавати преко локалних ком-
пактних мини-уређаја за биолошко пречишћавање;

 - пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити на по-
стројењима за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) до сте-
пена који пропише надлежно водопривредно предузеће;

 - препорука је да се ППОВ руралних насеља граде као по-
стројења за биолошко пречишћавање. Пројектном докумен-
тацијом ће се решити третман отпадних вода као и отпадних 
вода великих индустријских загађивача у насељима. Сту-
дијом процене сваког појединачног пројекта на животну сре-
дину ће се оценити квалитет животне средине у контексту 
предложеног третмана отпадних вода. Услови за изградњу ће 
се стећи по изради одговарајућег урбанистичког плана, пр-
венствено на основу услова надлежног водопривредног пре-
дузећа и услова заштите животне средине.

 - атмосферску канализацију градити делимично као зацевље-
ну, положену уз уличне саобраћајнице, а делимично као отво-
рену, у зависности од техно-економске анализе;

 - атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од 
механичких нечистоћа на таложнику, односно сепаратору 
уља и масти;

 - одвођење атмосферских вода из индустријских зона и ком-
плекса вршити искључиво преко сепаратора уља и масти;

 - све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама обавезно 
зацевити према важећим прописима и стандардима.

Хидротехнички објекти и системи

 - улив атмосферских вода у мелиоративне канале извести пу-
тем уређених испуста који су осигурани од ерозије и који не 
залазе у протицајни профил канала;

 - забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, успо-
равање и дизање нивоа воде, чиме би се могао пореметити 
постојећи режим вода на објектима и у земљишту;

 - уређење отворених канала и регулационих радова на корити-
ма потока и мелиоративних канала дефинисати кроз израду 
одговарајуће пројектно-техничке документације и уз претхо-
дне услове ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, ЈВП ‚‘ Србијаво-
де‘‘ Београд и надлежног Завода за заштиту природе;

 - дуж обала реке и канала, са обе стране обезбедити минимум 
5,0 m слободног простора преко којег ће се вршити одржа-
вање канала (уколико то експропријацијом претходно није 
другачије решено);

 - ради очувања и одржавања заштитних и других водних обје-
ката (одбрамбени насип), као и за обезбеђење пролаза вели-
ких вода и спровођење одбране од поплава, изградњу плани-
раних објеката и садржаја ускладити са чланом 133. Закона 
о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10) и условима и 
сагласностима надлежног водопривредног предузећа;

 - ради стабилизације корита Дунава и обале реке, на деоници 
Дунава између km1405 и km1410 извести регулационе радове 
према усвојеном пројектном решењу, а у складу са водним ус-
ловима надлежног органа и условима ‚‘Пловпута‘‘;

 - експлоатација речних наноса се може вршити за потребе ре-
гулационих радова у кориту водотокова за које је потребно 
прибавити услове надлежног Завода за заштиту природе и 
водопривредну сагласност;

 - нивелете планираних мостова и прелаза преко водотока, мо-
рају бити тако одређене да доње ивице конструкције објека-
та имају потребан зазор изнад нивоа меродавних рачунских 
вода за прописану заштитну висину, у складу са важећим 
прописима и условима водопривреде. 

3.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

3.3.1. Електроенергетска инфраструктура

Општа правила грађења електроенергетске инфраструктуре

Трафостанице 20/04 kV:
 - трафостанице градити као зидане, узидане,  монтажно-бе-
тонске (МБТС) и стубне, за  рад на 20 kV напонском нивоу на 
основу услова из Плана;

 - површина за изградњу зидане или МБТС трафостанице треба 
да буде око 5,0Х6,0m, минимална удаљеност од других обје-
ката треба да буде  3m;

 - у зони заштићеног природног добра градити зидане или 
МБТС трафостанице, који користе по могућству ‚‘суве тран-
сформаторе‘‘ због мањих негативних утицаја на животну 
средину.

Електроенергетска мрежа:
 - високонапонску мрежу градити надземно на пољопри-
вредном и шумском  земљишту ван, по могућности у већ 
постојећим електроенергетским коридорима;

 - високонапонску 400 kV и 110 kV мрежу градити на основу 
плана детаљне регулације;

 - средњенапонску 20 kV мрежу и нисконапонску мрежу на 
шумском земљишту градити подземно у  путном појасу шум-
ског пута или стази;

 - у зони заштићеног природног добра (режиму II и III степе-
на заштите) електроенергетску мрежу, средњенапонску и  
нисконапонску, градити подземно у путним коридорима са-
обраћајница, шумским путевима и стазама;

 - електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником 
о техничким нормативима за изградњу надземних електрое-
нергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Служ-
бени лист СФРЈ „ бр.65/88 и 18/92).

Надземна средњенапонска и нисконапонска  електроенергет-
ска мрежа:

 - средњенапонску(20) kV и нисконапонску мрежу до 1 kV гра-
дити по условима из Плана; 

 - проводнике електроенергетског  вода постављати на гвозде-
не, односно бетонске, стубове;

 - паралелно вођење и укрштање електроенергетске инфра-
структуре са саобраћајном, водопривредном, енергетском и 
електронском комуникационом инфраструктуром  мора бити 
у складу са условима надлежних предузећа за инфраструк-
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туру;
 - минимална удаљеност електричног стуба од земљишног 
појаса пута при укрштању, треба да буде од 5-20m у завис-
ности од категорисаности пута, односно по условима надлеж-
ног предузећа за путеве;

 - минимална висина најнижих проводника треба да буде око 
7,0m, при укрштању са путевима, односно по условима на-
длежног предузећа  за путеве;

 - стубове надземне мреже на плавном терену,на шумском 
земљишту за потребе садржаја у природном добру, поставља-
ти поред путева (некатегорисаног, шумског) на мининимал-
ном растојању од 0,5-1,0m.

Електроенергетску средњенапонску и нисконапонску подзем-
ну мрежу градити по следећим условима: 

 - електроенергетску средњенапонску (20 kV) мрежу за потребе 
планираних садржаја унутар граница заштићеног природног 
добра, градити у коридорима саобраћајница,  некатегориса-
них путева, шумским путевима и стазама, ван зона I степена 
заштите заштићеног добра на  одснову услова из овог Плана;

 - електроенергетску мрежу градити подземно, а у случају 
плавног терена иста може бити грађена и надземно;

 -  дубина полагања каблова треба да буде најмање 0,8 m;
 - каблове полагати поред саобраћајница и уз удаљеност мин. 
1,0 m од коловоза и 0,5 m од пешачких стаза, односно по усло-
вима надлежног предузећа за путеве;

 - у коридорима државних путева каблови који се граде  парале-
лено са државним путем, морају  бити поставњени минимал-
но 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута;

 - минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви 
(при укрштању са државним путем) износи 1,50 m мерено од 
најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви.

Правила за реконструкцију надземне електроенергетске мреже 
и објеката трафостаница 20/04 kV:

 - реконструкција надземних водова свих напонских нивоа вр-
шиће се на основу овог Плана и условима надлежног преду-
зећа, а подразумева замену стубова,  проводника или уређаја 
и опреме за уземљење и заштиту и др, трансформацију напо-
на, поштујући постојећу трасу вода и локацију трафостаница 
20/0,4 kV.   

Мале хидроелектране

Мале хидроелектране се могу градити на постојећим водото-
цима (каналима) директном применом Просторног плана, изда-
вањем урбанистичких аката за изградњу малих хидроелектрана  
на основу техничке документације израђене од стране овлашће-
ног пројектанта, уз прибављање услова заштите природе и усло-
ва водопривреде  и неугрожавања осталих корисника простора. 
Мале хидроелектране  се могу градити и на пољопривредном 
земљишту, уз претходно прибављену сагласност министарства 
надлежног за послове пољопривреде. 

3.3.2. Термоенергетска инфраструктура 

Гасоводна инфраструктура

Приликом изградње гасоводне инфраструктуре потребно је 
придржавати Правилника о техничким условима и нормативима 
за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магис-
тралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима 
за међународни транспорт (‚‘Службени лист СФРЈ‘‘, бр. 26/85) и 
Правилника о техничким нормативима за пројектовање и пола-
гање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни 
притисак до 4 bar (‚‘Службени лист СРЈ‘‘, бр. 20/92.), којима је де-
финисано следеће:

 - у појасу ширине 30 m на једну и другу страну од осе гасовода, 
забраљено је градити зграде намењене за становање или бо-
равак људи без обзира на степен сигурности са којим је гасо-
вод изграђен без обзира на то у који је разред појас цевовода 
сврстан. Све планиране објекте и инсталације поставити на 
безбедној удаљености од гасовода;

 - уређаји у саставу гасовода високог и средњег притиска, мер-
но-регулационе станице, компресорске станице, чистачке 
станице и блок станице/блокадни вентили са издувавањем, 
морају се лоцирати да задовоље прописана растојања од раз-
личитих објеката, према следећој табели: 

Табела 13. Објекти у саставу гасовода

Објекти у саставу гасовода

Мерно-регулационе станице Компрес 
станице

Блокадне 
станице

чистачке 
станице

У објекту од чврстог материјала Под надсрешницом и 
на отвореном

до 30.000 m3/h изнад 30.000 m3/h За све капацитете

Стамбене, пословне и фабр.
зграде, радионице и склад.

запаљ.мат.
15 m 25 m 30 m 100 m 30 m 30 m

Електро неизоловани 
надземни водови Висина стуба далековода + 3,0 m

Трафо станице 30 m

жел.пруге и објекти 30 m

Индус. колосеци 14 m 15 m 25 m 25 m 15 m 15 m

Ауто путеви 30 m

Државни путеви I реда 20 m 20 m 30 m 20 m 30 m 20 m

Државни путеви II реда и 
општински путеви 10 m

Остали путеви 6 m 10 m 10 m 10 m 15 m 10 m

Водотоци 5 m 5 m 5 m 20 m 5 m 5 m

шеталишта и паркиралишта 10 m 15 m 20 m 15 m 30 m 30 m

Остали грађ. објекти 10 m 15 m 20 m 30 m 15 m 15 m

Растојања у табели дата су у метрима, рачунајући код желез-
ничких пруга и путева од ивице пружног/путног појаса.

 - простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мре-
жом или неком другом врстом ограде. Удаљеност огра-
де од спољних зидова МРС мора бити 3 m. Ограда мора 
бити висока најмање 2 m;

 - код проласка у близини или паралелног вођења гасово-
да, уз друге објекте одстојање не сме бити мање од:

• 10 m од спољне ивице путног појаса државних пу-
тева I реда,

• 5 m од спољње ивице путног појаса путева II реда и 
општинских путева,
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• 20 m од спољње ивице пружног појаса железничке 
пруге, осим ако је гасовод или нафтовод постављен 
на друмски или железнички мост,

• 15 m од крајње осе индустријског колосека,
• 1 m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских 

објеката, уколико не угрожава стабилност објекта,
• 0,5 m од спољне ивице других укопаних инстала-

ција и мелиорационих  објеката,
• 10 m од ножице насипа регулисаних водотока и ка-

нала;
 - удаљеност укопаног гасовода, средњег и ниског притис-
ка притиска од уличне стубне електричне расвете, ваз-
душне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да 
не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m;

 - у појасу ширине од 5 m на једну и другу страну, рачу-
најући од осе цевовода, забрањено је садити биље чији 
корени досежу дубину већу од 1 m односно за које је по-
требно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. У том 
појасу не сме бити препрека (ограде и сл.) и мора стално 
бити проходан за приступ тешких возила у случају ин-
тервенција на гасоводу;

 - минимална дубина укопавања гасовода средњег и нис-
ког притиска је:

- у зеленим површинама и тротоарима је 0,8 m. Изу-
зетно дубина укопавања може бити минимално 0,6 
m, али на деоницама краћим од 50 m и на местима 
где нема опасности од великих оптерећења,

- при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3 m,
- при укрштању са улицама је 1,3 m
- на обрадивим површинама је 1,0 m;

 - када се гасовод средњег и ниског притиска води пара-
лелно са путевима нижег или вишег реда. Његово рас-
тојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека 
или насипа мора бити минимално 0,5 m;

 - удаљеност укопаног гасовода средњег и ниског притис-
ка од стубова електричне расвете, ваздушне нискона-
понске и ПТТ мреже, мора бити толика да се не угро-
жава стабилност стуба, али не мања од 0,5 m слободног 
размака;

 - када се гасовод средњег притиска води паралелно са 
путевима нижег или вишег реда, његово растојање од 
спољне ивице одводног канала, ножице усека или наси-
па мора бити минимално 0,5 m.

Табела 14. Минимално дозвољено растојање при укрштању 
и паралелном вођењу гасовода средњег притиска са другим 

подземним инсталацијама 

Паралелно 
вођење (m) Укрштање (m)

нафтовод, продуктовод 0,8 0,3

Гасовод 0,5 0,3

Водовод 0,5 0,3

вреловод или топловод 0,7 0,3

канализација од бетонских цеви 0,7 0,3

ПТТ инсталације 0,6 0,3

ТВ и комуникациони кабели 0,5 0,3

високонапопски водови 0,5 0,5

нисконапонски водови 0,5 0,3

вишегодишње дрвенасто 
растиње 1,0 HE

Шахтови 0,3 HE

 - изван насељених места дата растојања треба повећати за 
0,5 m код паралелног вођеља и 0,2 m код укрштања;

 - минимално дозвољено растојање гасовода средњег и 
ниског притиска до ближе ивице темеља објекта је:

- 1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 ba,
- 3,0 in за гасоводе притиска 7-13 bar;

 - дата растојања могу бити и мања али не мања од 0,5 m за 

гасоводе од 2-4 bar и     1 m за гасоводе 7-13 bar, ако се га-
совод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава 
стабилност објекта;

 - минимална дубина укопавања гасово-
да средњег притиска при укрштању са 
железничком пругом и индустријским колосеком изно-
си 1,5 m, рачунајући од горње ивице прага и 1 m испод 
пратећег продужног јарка. Није дозвољено укрштање са 
пругом испод скретница;

 - минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода 
при укрштању са путевима и улицама је 1,0m, са железн. 
пругама 1,5m, a са индустријским колосецима 1m;

 - при паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са 
подземним водовима, минимално светло растојање из-
носи 0,4 m, а у изузетним случајевима може бити мање 
од 0,2 m. При укрштању дистрибутивног гасовода са 
подземним водовима, минимално светло растојање из-
носи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m; 

 - мернорегулационе станице (МРС) се по правилу 
смештају у засебне објекте или металне ормане на по-
себним темељима: 

Табела 15. Растојања мерно регулационе станице (МРС) од других 
објеката

Улазни 
притисак
до 7 bar

Улазнн 
притисак

од 7 до 13 bar

до зграда и других објеката 10 m 15 m

до железничких пруга 10 m 15 m

до пута (до ивица) 5 m 8 m

до надземних електричних водова 1,5 пута висина стуба

 - простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мре-
жом или неком другом врстом ограде. Удаљеност огра-
де од спољних зидова МРС мора бити 3 m. Ограда мора 
бити висока најмање 2 m.

Бушотине

Приликом изградње бушотина потребно је придржавати се 
одредби Закона о рударству (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 44/95, 
34/06 и 104/09) и Правилника о техничким нормативима при ис-
траживању и експлоатацији нафте, земних гасова и слојних вода 
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 43/79, 41/81 и 15/82):

 - удаљеност од бушотине од заштитног појаса пловног 
канала, железнице, далековода опште намене, јавних 
објеката и стамбених зграда износи најмање две висине 
торња бушотине;

 - од ивице појаса ауто пута и путева првог и другог реда, 
удаљеност осе бушотине мора износити најмање 30 m, 
а од других јавних саобраћајница, шумских и пољских 
путева најмање 15 m;

 - удаљеност осе бушотине од шума, одређује се зависно 
од поднебља, подручја, конфигурације терена и врста 
шуме;

 - да у појасу ширине минимум од 30 m мерено од осе 
бушотине буде слободног простора за могућност лоци-
рања и изградње хидротермалног система на бушотини.

Удаљеност бушотина рачуна се од средишта осе бушотине 
а код осталих објеката и постројења од најистакнутијег дела у 
правцу мрења.

Нафтоводна инфраструктура

Приликом реконструкције објеката нафтног терминала по-
требно је придржавати се одредби Закона о транспорту опасног 
терета („Службеном гласнику РС“, бр. 88/10) и Правилника о 
изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању 
и претакању запаљивих течности („Службени лист СФРЈ“, бр. 
20/71), уз сагласност и услове Министарства за инфраструктуру и 
енергетику и Покрајинског завода за заштиту природе. 
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3.4. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Електронска комуникациона мрежа (ЕК) обухвата све врсте 
каблова који се користе за потребе електронских комуникација 
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др.) као електронске комуника-
цоне објекте. Изградња електронске комуникационе инфраструк-
туре и објеката  реализоваће се по условима из Плана.

 - ЕК мрежу градити у коридорима саобраћајница свих ни-
воа, некатегорисаних и шумских  путева и стазама, ван 
зона I степена заштите заштиђеног добра;

 - дубина полагања ЕК каблова треба да је најмање 0,8-
1,2m;

 - ако постоје постојеће трасе, нове ЕК каблове полагати 
у исте;

 - при паралелном вођењу ЕК и електроенергетских кабло-
ва до 10 кV најмање растојање мора  бити 0,50m и 1,0m 
за каблове напона преко 10 кV. При укрштању најмање 
вертикално растојање од електроенергетског кабла мора 
бити 0,50m, а угао укрштања око 90°, али не мањи од 45°;

 - при паралелном вођењу ЕК и гасних инсталација, нај-
мање растојање ЕК каблова од гасовода високог притис-
ка изнад 1,6 bara, мора бити најмање 1,5m, a кабловски 
разделници и кабинети 4,0 m, од гасних инсталација, ви-
соког притиска испод 1,6 bara, мора бити најмање 0,6m, 
од гасних инсталација, високог притиска испод 1,6 bara, 
мора бити најмање 0,6m,a кабловски разделници и каби-
нети 4,0 m, од гасних инсталација, средњег притиска 0,5-
1 bara, мора бити најмање 0,4m,a кабловски разделници 
и кабинети 2,0 m и од од гасних инсталација ниског при-
тиска до 0,5 bara, мора бити најмање 0,4m, a кабловски 
разделници и кабинети 1,0 m;     

 - при укрштању ЕК и гасних инсталација, најмање рас-
тојање ЕК каблова од гасовода високог притиска изнад 
1,6 bara, мора бити најмање 0,4m, a подручје укрштања 
је 1,5 m, од гасних инсталација, високог притиска испод 
1,6 bara, мора бити најмање 0,4m, a подручје укрштања 
је 1,0 m, гасовода средњег и ниског притиска мора бити 
најмање 0,4m, a подручје укрштања је 0,4 m мора бити 
најмање 0,4m, a подручје укрштања је 1,5 m;     

 - при укрштању и паралелном вођењу ЕК кабла са цево-
водом водовода, хоризонтално растојање мора бити нај-
мање 0,6 m, а вертикално 0,5 m, од цевовода одводне ка-
нализације, хоризонтално растојање мора бити најмање 
0,5m, као и  вертикално растојање;

 - у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључци-
ма и преласка на нову технологију развоја  у области 
електронских екомуникација, потребно је обезбедити 
приступ свим планираним објектима путем ЕК канали-
зације од планираног ЕК окна до просторије планиране 
за смештај електронске комуникационе опреме унутар 
парцела корисника;

 - за потребе удаљених корисника, може се градити бе-
жична (РР) електронска комуникациона мрежа. 

3.5. ПРОТИВГРАДНЕ СТАНИЦЕ

Грађење објеката противградних станица могуће је изван 
грађевинских подручја насеља, као и грађевинског земљишта ван 
грађевинских подручја насеља, на пољопривредном земљишту 
на основу услова дефинисаних овим Планом и посебним услови-
ма надлежног Хидрометеоролошког завода Србије. 

Минимална површина за изградњу противградне станице из-
носи 10х10m. Објекат градити од чврстог стандардног материја-
ла. Висина објекта је до 2 m и на њега  се поставља громобран-
ска заштита. Око објекта поставити ограду минималне висине  
2,0 m. 

3.6. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА 
ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ 

ОБЈЕКТЕ

Зона заштите надземних високонапонских водова

Заштитни коридор у зависности од напонског нивоа износи: за 
водове од 110kV је 25m од осе вода са обе стране (укупно 50m), а 
за 400  kV је 40m од осе вода са обе стране (укупно 80m). 

Грађење објеката у овом коридору, мора бити  у складу са  
Правилником о техничким нормативима за изградњу надзем-
них електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV 
(‚‘Службени лист СФРЈ‘‘, бр. 65/88 и 18/92), техничким условима 
заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенер-
гетских постројења СРПС Н.ЦО.105 (‚‘Службени лист СФРЈ‘‘, бр. 
68/86), Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 
електроенергетских постројења, Заштитом од опасности СРПС.
ЦО.101 (‚‘Службени лист СФРЈ‘‘, бр. 68/88), Закон о заштити од 
нејонизујућих зрачења, као и условима надлежног предузећа. 

Зона ветроелектрана

Зона ветрогенератора, за парк ветрогенератора дефинисаће се 
урбанистичким планом. У овој зони не могу се градити објекти, 
сем инфраструктурне мреже, а земљиште се може користити као 
пољопривредно.

Зона заштите коридора електронских  
комуникационих система веза

У заштитној зони радио-релејних коридора могу се градити 
објекти ограничене висине, дефинисане Елаборатом заштите 
слободног радио-релејног коридора. У овом коридору не могу се 
градити објекти који ће својим радом ометати систем радио-ре-
лејне везе. 

Зона заштите око објеката који се користе за заштиту од 
елементарних непогода-противградне станице

Зона заштите око објеката који се користе за заштиту од еле-
ментарних непогода-противградне станице у којима није доз-
вољена изградња износи 100m од противградне станице. Грађење 
на мањим растојањима у близини ових објеката могућа је само 
по обезбеђивању посебне сагласности и мишљења Републичког 
хидрометереолошког Завода Србије.

Зоне забрањене и ограничене градње

У зони забрањене градње није дозвољена изградња објеката. 
Услове за евентуалну изградњу објеката инфраструктуре неоп-
ходно је прибавити од Министарства одбране. 

У зони ограничене градње забрањена је изградња објеката 
високоградње.

Зоне забрањене и ограничене градње приказане су на Реферал-
ној карти бр. 1 – Намена простора. 

3.7. ЗАШТИТНИ ПОЈАСЕВИ ЗЕЛЕНИЛА

Ради формирања заштитних појасева зеленила (ветрозаштит-
ни и пољозаштитни) ван простора Резервата у оквиру саобраћај-
не, водне инфраструктуре и пољопривредног земљишта, дате су 
смернице за њихово подизање. Уколико постоји довољна ширина 
регулације у  оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре, мо-
гуће је формирати заштитне појасеве, али је нерационално да њи-
хова ширина буде мања од 5m.

Смернице које представљају препоруку за формирање заштит-
них појасева у оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре ван 
простора Резервата:

- у оквиру путног појаса ДП I реда се не планира поди-
зање заштитних појасева зеленила, осим  уколико шири-
на путног појаса то дозвољава, 

- у оквиру путног појаса ДП II реда, уколико ширина пут-
ног појаса то дозвољава,  могуће је формирати заштитни 
појас зеленила ширина од 11 m (формирати га  обостра-
но са сваке стране по  5,5m),

- у оквиру путног појаса општинског пута, уколико шири-
на путног појаса то дозвољава, могуће је формирати заш-
титне појасеве минимум 5 m,

- на местима међусобног укрштање саобраћајне и друге 
инфраструктуре, при садњи заштитних појасева зелени-
ла, потребно је придржавати се услова везаних за безбед-



Страна 338 - Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 27. фебруар 2012.

ност саобраћаја,
- ускладити положај заштитних појасева зеленила са 

постојећом и планираном подземном и надземном ин-
фраструктуром,

- у оквиру водног земљишта уз канале, уколико постоји 
довољна ширина њихове регулације, могуће је формира-
ти заштитне појасеве зеленила ван појаса потребног за 
одржавање канала и 

- у оквиру водног земљишта уз водотоке и канале уз које 
су формирани насипи, могуће је формирати заштитне 
појасеве зеленила или друге засаде дрвећа, водећи рачу-
на о заштити насипа. 

Смернице које представљају препоруку за формирање заш-
титних појасева зеленила  у оквиру пољопривредног земљишта 
ван простора Резервата (пољозаштитни појасеви), који се подижу 
ради заштите од ветра и еолске ерозије уз некатегорисане путеве 
и каналску мрежу:

-  формирање појасева од просечно 10m ширине (минимум 
6m),

-  формирање главних појасева управно на правац дувања 
ветра, а споредних управно на правац главних појасева,

-  формирање једноредних или дворедних појасева у зони 
мање угрожености од ветра, а у зони јаког ветра и суше 
појасева од 3-5 редова од лишћарских врста аутохтоног 
порекла,

-  формирање појасева на међусобном растојању од 30 њи-
хових висина, како би се остварили ефекти заштите од 
ветра, одношења земљишта и усева у фази семена,

-  формирање ажурних типова појасева (са већим бројем 
отвора распоређених по целом профилу појаса) и

-  анализа својине земљишта потребног за формирање 
заштитних појасева зеленила. 

Потребна је према условима из овог Плана, израда планске и 
техничке документације (посебне основе газдовања шумама и 
пројектнa документација)  којом ће се одредити сви заштитни 
појасеви зеленила, посебно просторни распоред и типови заш-
титних пољозаштитних појасева, дефинисати њихова ширина, 
међусобна растојања и конкретан избор врста у складу са ус-
ловима станишта уз забрану коришћења инвазивних врста. За 
формирање заштитних појасева је потребно прибавити услове 
Покрајинског завода за заштиту природе. 

4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

4.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Услови живота становништва умногоме зависе од читавог низа 
утицаја природног и антропогених фактора који, појединачно али 
и синергијски, делују на појединца и заједницу људи. 

Планске активности и мере предвиђене Просторним планом, 
које је неопходно континуално спроводити су у потпуности у 
складу са позитивном законском регулативом и стратегијама раз-
воја у свим областима на територији Републике, АП Војводине и 
обухвата Просторног плана, као и низа националних програма и 
акционих планова. 

Приритетну меру у циљу заштите живота и здравља људи на 
територији обухвата Просторног плана представља одрживо уп-
рављање природним вредностима и заштитом животне средине.

Мере заштите живота и здравља сваког појединца происти-
чу из Закона о здравственој заштити којим је дефинисано да се 
друштвена брига за здравље становништва остварује на нивоу 
Републике, аутономне покрајине, општине, односно града, пос-
лодавца и појединца.

Активности и мере којима се, у складу са овим Законом, у ок-
виру друштвене бриге за здравље обезбеђује здравствена зашти-
та обухватају:

1)  очување и унапређење здравља, откривање и сузбијање 
фактора ризика за настанак обољења, стицање знања и 
навика о здравом начину живота;

2)  спречавање, сузбијање и рано откривање болести;
3)  правовремену дијагностику, благовремено лечење, реха-

билитацију оболелих и повређених;
4)  информације које су становништву или појединцу по-

требне за одговорно поступање и за остваривање права 
на здравље.

Кроз наведене активности, а захваљујући спровођењу мера 
пореске и економске политике на републичком, покрајинском и 
локалном нивоу, којима се подстиче развој навика о здравом на-
чину живота, обезбеђује се адекватна друштвена брига о здрављу 
становништва.

У циљу одговарајуће друштвене бриге о здрављу станов-
ништва, дефинисано је да се на нивоу републичких програма у 
области заштите здравља од загађене животне средине дефини-
шу мере заштите и превентиве од:

 - штетних утицаја проузрокованих опасним материјама у 
ваздуху, води и земљишту, 

 - одлагањем отпадних материја, 
 - опасним хемикалијама, 
 - изворима јонизујућих и нејонизујућих зрачења, 
 - буке и вибрација. 

Такође, као мера заштите живота и здравља људи дефинисана 
је и неопходност вршења систематских испитивања животних 
намирница, предмета опште употребе, минералних вода за пиће, 
воде за пиће и других вода које служе за производњу и прераду 
животних намирница и санитарно-хигијенске и рекреативне пот-
ребе, ради утврђивања њихове здравствене и хигијенске исправ-
ности и прописаног квалитета (мониторинг).

Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, де-
финисаних овим Законом, на територији Републике и јединица 
локалних самоуправа неопходно је дефинисати и мере заштите у 
случају ванредних ситуација и пожара. 

Законом о заштити животне средине дефинисано је да је ри-
зик одређени ниво вероватноће да нека активност, директно 
или индиректно, изазове опасност по животну средину, живот 
и здравље људи, а удес - изненадни и неконтролисани догађај 
који настаје ослобађањем, изливањем или расипањем опасних 
материја, обављањем активности при производњи, употреби, 
преради, складиштењу, одлагању или дуготрајном неадекватном 
чувању (у даљем тексту: хемијски удес). У том смислу, у циљу 
заштите здравља становништва, на територији обухвата Прос-
торног плана,  неопходно је поштовати мере заштите животне 
средине, живота и здравља људи дефинисане низом законских 
и подзаконских аката наведених у прегледу релевантне законске 
регулативе у Уводном делу Просторног плана.

Поштовање законских одредби и спровођењем планских ре-
шења дефинисаних овим Просторним планом, индиректно ће 
очувањем животне средине и природних ресурса (воде, ваздуха 
и земљишта) позитивно утицати и на квалитет живота и здравље 
становништва. 

4.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

На подручју обухвата Плана могућа је појава земљотреса ја-
чине 7ºMCS. Мере заштите подразумевају адекватан избора 
локације за изградњу објеката, поштовање ограничења која се 
односе на степен изграђености и искоришћености земљишта, 
утврђивање дозвољене спратности објеката, побољшање квали-
тета стамбеног и грађевинског фонда у насељима уз већи степен 
опремљености одговарајућом инфраструктуром, као и обавезну 
примену прописа о техничким нормативима за изградњу објеката 
у сеизмичким подручјима код изградње нових односно рекон-
струкције постојећих објеката.

Подручје обухвата Плана је изузетно богато водама, где се по-
ред реке Дунав, са бројним рукавцима, меандрима и адама, на-
лази и велики број канала. За заштиту од дејства великих вода 
односно поплава, изграђени су насипи прве и друге одбрамбене 
линије који штите насеља и околно земљиште на овом подручју. 

Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне 
непогоде, не може се искључити, без обзира на све мере безбед-
ности које се предузимају на плану заштите. Могућност настанка 
пожара је већа у насељеним местима и градовима који имају раз-
вијенију привреду, већу густину насељености, производне објек-
те и складишта робе и материјала са веома високим пожарним оп-
терећењем и сл., што је на подручју обухвата Плана само насеље 
Апатин. Остала насеља су углавном типична војвођанска насеља 
без великих индустријских објеката. Превентивне мере заштите 
подразумевају планске мере заштите, које се разрађују у планови-
ма нижег реда, а обухватају планирање локација за уређење цр-
пилишта воде довољног капацитета за потребе гашења пожара, 
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изградњу уличне хидрантске мреже у насељима, планирање мре-
же саобраћајница потребне ширине у односу на значај и др. У рад-
ним зонама које се налазе изван грађевинског подручја насеља 
такође је могуће настајање пожара због специфичности објеката 
који се у њима групишу. Превентивне мере заштите обухватају 
планске мере заштите које се односе на планирање приступних 
путева, окретница и платоа одговарајућих карактеристика за пот-
ребе ватрогасних возила, планирање изворишта за снабдевање 
водом и капацитете водоводне мреже који обезбеђују довољне 
количине воде за гашење пожара, размак између објеката којим се 
спречава ширење пожара и др.

Пољопривредно земљиште је угрожено пожаром углавном у 
летњем периоду када долази до неопрезног паљења жетвених ос-
татака. Мере заштите подразумевају стриктну примену законске 
регулативе којом је регулисано уређење ове области.       

У циљу заштите шума и шумског земљишта на подручју СРП 
‚‘Горње Подунавље‘‘,  неопходно је спроводити мере за спреча-
вање појаве пожара као што су: направити карту шума по степену 
угрожености од пожара, планирати мере за борбу против потен-
цијалних изазивача пожара, планирати мере биолошо-техничке 
заштите шума, изградити и одржавати противпожарне путеве, 
планирати локације на природним водотоцима за уређење стал-
них црпилишта воде за потребе гашења пожара. Поред тога, као 
мера заштите овим Планом је  ограничено ширење викенд зона 
и туристичких локалитета на шумском земљишту, ради заштите 
постојећих шума, нарочито од непланске сече или евентуалних 
пожара.

Најчешћи ветрови који дувају на овом простору су из северног 
и северозападног правца. Просечан број дана (годишњи) са јаким 
ветром јачине 6 и више Бофора износи 22,2 дана. Основне мере 
заштите су дендролошке мере, које су планиране као ветрозаш-
титни појасеви одговарајуће ширине уз саобраћајнице, канале и 
као заштита пољопривредног земљишта. 

4.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље 
израђено је у складу са условима које је поставило Министарство 
одбране. Услови и захтеви  односе се на зоне заштите које су  де-
финисане као зона забрањене градње и зона контролисане градње 
и приказане на Рефералној карти бр. 1 и 3. У овим зонама утврђе-
ни су следећи услови градње:

 - зона забрањене градње – забрањена је изградња било 
каквих објеката;

 - зона ограничене градње – забрањена је изградња обје-
ката високоградње, објеката који могу угрозити безбед-
ност летења, објеката који представљају јак извор елек-
тромагнетног зрачења и објеката чија висина не сме да 
прелази границу од 132,00 m надморске висине.

 Пре приступања изради планске документације нижег реда, 
као и приликом израде урбанистичког пројекта, односно пре из-
градње било каквог објекта у наведеним зонама, обавезно је при-
бавити сагласност Министарства одбране и Директората цивил-
ног ваздухопловства Републике Србије.

За заштиту становништва и материјалних добара изградња 
заштитних објеката вршиће се у складу са Законом о ванредним 
ситуацијама, прописима донетим на основу Закона и плановима 
одбране.  

4.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА

4.4.1. Мере заштите у Резервату

Подручје у режиму заштите I степена

У режиму заштите I степена забрањује се коришћење природ-
них богатстава и искључују сви други облици коришћења прос-
тора и активности, осим научних истраживања и контролисане 
едукације.

Подручје у режиму заштите II степена
На делу Резервата које је у режиму заштите II степена, забрање-

но је:
 - вршити чисту сечу, осим ако је планирана као редован 

облик обнављања шума, и вршити замену аутохтоних 
састојина и групација аутохтоних врста (супституција)

 - вршити сечу стабала са гнездима орла белорепана и 
црне роде,

 - уношење алохтоних и инвазивних врста, осим врста 
шумског дрвећа (ако нису инвазивне) којима се већ газ-
дује по посебним основама,

 - узнемиравање птица у репродуктативном периоду (ше-
пурење, парење, гнежђење, извођење младих),

 - исушивање Мирковића баре (Варошко језеро), ширење 
каналске мреже око баре и заоравање земљишта непо-
средно уз бару,

 - вршити лов и риболов на Мирковића бари, осим сани-
тарног,

 - кретање возила изван путева и у периоду репродукције 
животиња, осим возила за потребе заштите Резервата,

 - кретање чамаца на моторни погон, осим чамаца чуварс-
ке службе,

 - кретање чамаца на подручју старог тока Дунава у пери-
оду мреста риба, осим чамаца чуварске службе и

 - преграђивање миграторних стаза.
Подручје у режиму заштите II и III степена заштите 

У Резервату који је у режиму II и III степена заштите, забрање-
но је:

 - градити индустријске, пољопривредне и сличне објек-
те (туристички објекти, хотелски комплекси и др.) и 
обављати радове којима се нарушавају морфолошке и 
ходролошке карактеристике терена, уништава биљни и 
животињски свет или се на било који други начин нару-
шава интегритет простора, осим за потребе унапређења 
стања природних вредности (ревитализација), градње 
шумских тврдих путева од природног материјала, као и 
система за одводњавања и наводњавања,

 - сакупљање и коришћење строго заштићених врста,
 - испуштање не пречишћених отпадних вода, као и вода 
неодговарајућег квалитета,

 - паљење трске,
 - вршити промену намене површина, осим за ревитализа-
цију природних станишта

 - пошумљавати баре, депресије и ливаде,
 - експлоатисање минералних сировина, осим за потребе 
одржавања пловног пута

 - отварање и формирање депонија,
 - градити викенд објекте и викенд насеља изван грађевин-
ских подручја утврђених посебним планским и урбанис-
тичким документима,

 - изводити домаћу стоку на испашу.

Подручје Резервата

На подручју Резервата обезбеђује се: праћење и регулисање 
количина и квалитета вода у алувијалној равни Дунава и одржа-
вање његовог оптималног нивоа са становишта потреба очувања 
живог света и са циљем спречавања плављења терена изнад коте 
84,50 мнв; управљање шумама по принципима одрживог газдо-
вања, уклањање и сузбијање инвазивних врста механичким и 
селективним хемијским средствима уз сагласност надлежног ми-
нистарства; очување, побољшање и повећање површина природ-
них шумских састојина, примена мера у газдовању шумама који-
ма се осигурава очување стабала и делова шумских састојина као 
постојећих и могућих објеката и места гнежђења птица, а посебно 
орла белорепана и црне роде, узгојне и санитарне мере с циљем 
очувања стабилности и згравственог стања састојина, заштита и 
праћење стања биљака и животиња, њихових популација и ста-
ништа, очување и унапређење стања популација угрожених врс-
та флоре и фауне; успостављање мониторинга, очување стабил-
ности и квалитета популација ловне дивљачи, уређење, изградња 
и инфраструктурно опремање простора за потребе лова, рибар-
ства, газдовања шумама, туризма и  рекреације на начин којим се 
неће угрозити посебне вредности добара, научноистраживачки и 
образовани рад и презентација природних вредности.

На подручју СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘ обезбеђује се и одр-
живо газдовање у складу са принципима сертификације шума, 
уклањање и сузбијање инвазивних врста механичким и селек-
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тивним хемијским средствима уз сагласност надлежног ми-
нистарства.

Мере и активности на заштити и уређењу заштићеног подручја

Поред наведених мера, утврђују се и следеће мере и активности 
на заштити и уређењу заштићеног подручја у планском периоду, 
и то:

1.  Ревизија Уредбе о заштити СРП Горње Подунавље (усклађи-
вање Уредбе са Законом о заштити природе – ‚‘Службени 
гласник РС‘‘, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 и ситуацијом на терену).

2.  Инвентаризација  флоре  и  фауне, мапирање  врста  и   ста-
ништа и мониторинг  врста (валидан списак врста  и лока-
литета на којима  су присутне због побољшања статуса уг-
рожених врста):

 - картирање  локација  на којима се налазе кључне врсте 
(ребратица, борак, слатинска паламида, змијски љу-
тић, језичасти љутић, закржљала перуника, љубичица, 
мађарски вепровац, безбридњача, камфорика, гороцвет, 
пурпурни каћунак, мочварни каћунак, усколисни каћу-
нак, бели локвањ, жути локвањ и жути локвањчић), 
орнитофауне (орао белорепан, црна рода, црна луња, 
патка црнка, сива гуска и  колоније чапљи),

 - прописивање и спровођење мера заштите тих локалите-
та,                                                                               

 - израда мапа распрострањења ретких и угрожених врста,       
 - формирање базе података,
 - укључивање у националну и међународну мрежу, и
 - трајни мониторинг врста.

3.  Активно сузбијање инвазивних врста биљака (смањење по-
вршине под инвазивним врстама у Резервату за 500 ha):

 - израда пројеката,
 - уклањање инвазивних врста и редовно одржавање 
очишћених површина спровођењем редовне косидбе на 
одређеним површинама - слатине, површине уз шумске 
просеке и путеве, баре,

 - уништавање уклоњене дрвенасте и жбунасте инвазивне  
вегетације, и  

 - успостављање трајног праћења стања очишћених повр-
шина (мониторинг).

4.  Ревитализација станишта - поновно успостављање контакта 
реке са старим речним рукавцима по посебним пројектима 
-реконструкција  појединих  делова и повећање површина 
под воденим огледалима на локалитетима Карапанџа, Ши-
роки рит, Моношторски рит – северна варијанта, Бестре-
мент, Штрбац и Кошаре (обезбеђивање сталног нивоа воде 
у брањеном делу Резервата и ревитализовање воденог еко-
системи -руквци, баре и мочваре):

 - ажурирање већ постојећих пројеката (Сига-Казук, Ка-
ландош) и израда нових пројеката,

 - спајање Сироте са Бајским каналом у Карапанџи (проко-
павање пропуста и изградња мање уставе за   регулацију 
протока воде),

 - извођење грађевинских радова (прокопавање канала, 
пропуста и постављање устава) на дунавцима где је до-
ток воде онемогућен или отежан (Стакларски дунавац, 
Мишвалд, Лашуфок, Дондо...), и

 - регулација  протока и нивоа воде у брањеном делу.   
5.  Активна заштита птица обезбеђивањем очувања фрагмената 

аутохтоних врста шума због очувања стабала неопходних за 
гнежђење (повећање броја јединки кључних врста):

 - мониторинг мапирањем дистрибуције и бројног стања  
најмање једном у три године,

 - прописивање и спровођење мера заштите свих гнезда и  
гнездилишта свих парова следећих кључних врста: орао   
белорепан, црна рода, црна луња, патка црнка, сива гу-
ска и колоније чапљи, и

 - израда атласа  присутних  врста птица.
Подручје Горњег Подунавља представља еколошки значајно 

подручје у оквиру националне еколошке мреже (Уредба о еко-
лошкој мрежи, 2010) и део еколошке мреже на територији АП 
Војводине. У складу са наведеном уредбом, у периоду од две го-
дине од њеног доношења, надлежни завод за заштиту природе у 
сарадњи са Републичким геодетским заводом, идентификоваће 

границе делова еколошке мреже, на државној карти у размери 1: 
5000. 

Очување проходности еколошких коридора на подручју Пла-
на24: 

 - еколошког коридора међународног значаја (реке Дунав), 
 - еколошки коридор регионалног значаја (канала ХС ДТД 
са пловним деловима основне каналске мреже) и 

 - локалних еколошких коридора (водотоци и канали и њи-
хов обалски појас, међе, живице, шумарци и пољозаш-
титни појасеви)

 - је од приоритетног значаја за дугорочни опстанак биоди-
верзитета подручја. Водотоци, канали и њихов обални 
појас као еколошки коридори, истовремено предста-
вљају и станиште насељено водоземцима, гмизавцима 
и птицама међу којима су и врсте заштићене као при-
родне реткости, односно налазе се на списковима Берн-
ске конвенције. Бројност врста и јединки природних 
вредности показује сезонску варијабилност, са највећим 
вредностима у периодима миграције појединачних жи-
вотињских група.

Мере заштите еколошких коридора дате су у делу IV.4.4.4. овог 
Плана.

Једно од планских упоришта у области заштите природе јесте 
укључивање Горњег Подунавља у ширу европску еколошку мре-
жу NATURA 2000, која ће бити предложена до дана приступања 
Републике Србије Европској Унији.

За заштиту, уређење и унапређење природног добра СРП 
‚‘Горње Подунавље‘‘ од значаја је: План развоја шумског под-
ручја, Основа газдовања шумама, Годишњи План газдовања 
шумама, Извођачки пројекат газдовања шумама, Програм упра-
вљања СРП и План управљања СРП.

4.4.2. Заштићена подручја ван Резервата

Мере за заштиту споменика пејзажне архитектуре су: одржа-
вање, уређивање и унапређивање заштићеног подручја, тако да 
се не мењају вредности због којих је природно добро стављено 
под заштиту.

За споменике природе одређен је режим  III степена заштите. 
На подручју споменика природе је забрањено:

 - заштићена стабла сећи, ломити гране, кидати лишће или 
прдузимати радње које би измениле њихов садашњи из-
глед или довеле у питање њихов биолошки опстанак;

 - градити објекте на простору заштићеног природног до-
бра (пројекција Крошње);

 - депоновати отпад и
 - ложити ватру испод крошње или у близини стабла.   

На подручју споменика природе је дозвољено:
 - спроводити биолошко-техничке мере заштите стабала 
под условима које утврди надлежна институција и

 - уклањати коровско зељасто и жбунасто растиње са заш-
тићене површине природног добра.

 
4.4.3.  Станишта заштићених врста од националног значаја и 

подручја планирана за заштиту

На стаништима заштићених и строго заштићених врста од на-
ционалног значаја:

 - забрањено је: мењати намену површина (осим у циљу 
еколошке ревитализације станишта), преоравати по-
вршине под природном вегетацијом, уклањати травни 
покривач са површинским слојем земљишта, подизати 
ветрогенераторе, градити рибњаке, отварати површин-
ске копове, мењати морфологију терена, привремено или 
трајно одлагати отпад и опасне материје, уносити инва-
зивне врсте биљака и животиња;      

 - неопходно је: ускладити постојећи режим вода са 
циљевима заштите станишта, обезбедити одрживо ко-
ришћење травних површина станишта за кошење и ис-
пашу у складу са капацитетом станишта (очување ста-
рих раса и сорти, обнова екстензивног сточарства и сл), 
обнављати шумарке аутохтоних врста на одговарајућим 
ливадским стаништима до 20% покровности по парцели, 
односно до максималне величине појединачних површи-

24   Према РПП АП Војводине- 2011
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на до 0,05 ha, ускладити планске документе у газдовању 
шумама са очувањем заштићених врста путем сарадње 
корисника шума и завода за заштиту природе;

 - Тражити посебне услове заштите природе за следеће ак-
тивности: изградња и реконструкција инфраструктуре, 
реконструкција објеката и планирање  рекреативних 
активности, уређење вода и остали мелиорациони радо-
ви, геолошка и друга истраживања, подизање ваншум-
ског зеленила, сеча дрвореда, група стабала и шумица, 
крчење жбуња, паљење вегетације ливада, пашњака и 
трстика, као и ревитализацију станишта, формирање 
појилишта (копање јаме, бушење новог или обнављање 
запуштеног бунара), као и за подизањe привремених 
објеката (надстрешнице и сл).  

4.4.4. Мере заштите еколошких коридора

Ради ублажавања негативних утицаја на еколошке коридоре, 
неопходно је формирати континуирани зелени појас који ће обез-
бедити функционисање коридора. Потребно је:

 - очувати блиско-природну карактеристику обале у што 
већој мери;

 - поплочавање или бетонирање приобаља свести на нај-
неопходнији минимум уз обавезно присуство конти-
нуирано постављеног вишеспратног зеленила, што је 
основни захтев еколошких коридора. Оптимално на 
сваких 200-300 метара треба обезбедити зелене површи-
не у непосредној близини обале чија намена дозвољава 
формирање вегетације у блиско природном стању и на 
тај начин омогућити кретање врста кроз интензивно ко-
ришћених деонице канала;

 - током планирања осветљења објеката, саме обале кана-
ла и насипа применити одговарајућа техничка решења 
у складу са еколошком функцијом локације (тип и ус-
мереност светлосних извора, минимално осветљење у 
складу са потребама јавних површина), с обзиром да 
извори светлосног зрачења угрожавају ноћне врсте јер 
функционишу као светлосне клопке, а такође стресно 
утичу на фауну у близини путева;

 - приликом формирања зелених површина насипа и обале 
(који су саставни делови еколошког коридора) учешће 
аутохтоних врста у дендро-материјалу треба да буде 
преко 50%. Неопходно је очувати разноврсност физио-
гномије (спратовност, флористичка и старосна разноврс-
ност) вегетације;

 - саобраћајнице, које пресецају еколошке коридоре пред-
стављају баријеру за највећи број врста животиња, те 
је неопходно моделирањем обале обезбедити прелазе 
за животиње у складу са Правилником о специјалним 
техничко-технолошким решењима која омогућавају 
несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња 
(‚‘Службени гласник РС бр. 72/10) и условима Покрајин-
ског завода за заштиту природе.

4.4.5. Опште мере заштите биодиверзитета

Током озелењавања избегавати инвазивне (агресивне алохто-
не) врсте. На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће 
врсте: циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer 
negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha 
fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus 
angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), 
трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), 
петолисни бршља (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus 
serotina), јапанска фалопа (Reynoria syn. Faloppa japonica), багрем 
(Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila). 

4.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Мере заштите непокретних културних добара односе се на ус-
тановљене категорије непокретних културних добара, као и на 
добра која уживају претходну заштиту (евидентирана културна 
добра).

На подручју обухваћеном Планом од проглашених културних 
добара налазе се културна добра од великог значаја (споменици 
културе и знаменита места) и значајна културна добра (спомени-
ци културе). 

Споменици културе су углавном сакрални објекти, објекти на-
родног градитељства и објекти значајних личности. Ови објекти 
се налазе у насељима, тако да ће услови и мере заштите бити 
детаљније разрађени приликом израде одговарајућег урбанис-
тичког плана насеља, у складу са условима надлежног завода за 
заштиту споменика културе.

 Знаменито место од великог значаја је место Батинске битке 
на Дунаву код Бездана. Ово културно добро потребно је штитити 
у изворном облику, а дозвољавају се урбанистичке интервенције 
у циљу регулације приступа овом месту, партерно уређење шире 
зоне и радови који доприносе бољој презентацији и обележавању 
самог спомен-обележја.

Заштита споменика културе и знаменитих места вршиће се 
применом следећих општих услова и мера:

Сва урбанистичка и техничка документација мора се радити 
у складу са условима и мерама заштите утврђеним од стране на-
длежног Завода за заштиту споменика културе;

Црква са околином подлеже највишем степену заштите приме-
ном конзерваторских мера и очувањем аутентичности, каракте-
ристичних елемената архитектуре, габарита, декоративних еле-
мената екстеријера и ентеријера;

Конзерваторско-рестаураторске радове могу вршити само 
овлашћена лица, у складу са Законом о културним добрима;

Обавезно је очувати архитектонске облике објеката – спомени-
ка културе, (вертикални и хоризонтални габарит, изгледи фасада, 
кровне масе), традиционалне грађевинске материјале (материјал 
за изградњу и обраду фасада, кровни покривач, декоративне еле-
менте);

У непосредној близини споменика културе забранити из-
градњу објеката који својом архитектуром, димензијама, формом 
и функцијом деградирају споменичко својство заштићеног обје-
кта;

За све врсте интервенција потребно је прибавити услове на-
длежног Завода за заштиту споменика културе, као и сагласност 
на документацију и изведене радове у складу са документацијом.

На подручју обухваћеном Планом, од добара која уживају пре-
тходну заштиту налазе се објекти – споменици старије историје и 
НОБ-е и археолошки локалитети. Мере заштите добара која ужи-
вају претходну заштиту подразумевају исте мере као и за устано-
вљена културна добра. 

На свим евидентираним археолошким локалитетима не смеју 
се започети било какви радови пре него што се добију услови 
заштите од Покрајинског завода за заштиту споменика културе. 
Приликом извођења земљаних радова већег обима или приликом 
изградње инфраструктуре на целом подручју обухваћеном Пла-
ном, претходно је потребно прибавити услове и мере заштите за 
појединачне радове, као и обезбедити праћење извођења ових 
радова од стране Покрајинског завода за заштиту споменика кул-
туре. У случају посебно вредних случајних налаза, неопходно је 
извршити заштитна археолошка истраживања у непосредној зони 
заштите.

 
4.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Један од пет основних приоритета, сагласно Стратегији развоја 
енергетике РС до 2015. године, је приоритет рационалне употре-
бе квалитетних енергената и повећања енергетске ефикасности 
у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга. 

Нерационална потрошња енергије је, у највећој мери, после-
дица значајног коришћења енергије, посебно електричне, у до-
маћинствима и јавним и комерцијалним делатностима, првен-
ствено за потребе грејања. Повећање енергетске ефикасности 
потребно је разматрати, не само као начело и циљ, већ и као вели-
ки потенцијални извор енергије. 

Основни циљ је повећање енергетске ефикасности у  секторима 
зградарства, индустрије, саобраћаја и комуналних услуга, што је 
и у економском интересу, од значаја за заштиту животне среди-
не, а све у контексту одрживог коришћења и очувања природних 
ресурса.
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У циљу истог потребно је:
детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према 

структури и врсти енергетских услуга) у секторима ин-
дустрије, саобраћаја, зградарства и комуналних услуга);

побољшање постојећег и даљи развој система даљинског 
грејања, развој гасоводне мреже, која ће омогућити суп-
ституцију коришћења електричне енергије и класичних 
фосилних енергената;

пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и рекон-
струкција постојећих уз поштовање принципа енергет-
ске ефикасности;

утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рацио-
налне употребе енергије;

унапређење и развој статистичких података и енергетских 
индикатора за праћење енергетске ефикасности;

замена класичних сијалица тзв. штедљивим;
оснивање подстицајних фондова за реализацију програма 

и пројеката енергетске ефикасности  на локалном нивоу;
унапређење технолошког нивоа индустријских предузећа. 

4.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ 
ПОВРШИНАМА И ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЛИЦИМА 

СА ПОСЕБНИ ПОТРЕБАМА У ПРОСТОРУ 

Овим Планом дају се услови за уређење и изградњу површи-
на јавне намене (јавних објеката и јавних површина за које се 
утврђује општи интерес) и објеката за јавно коришћење, којима 
се обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица (у даљем тексту: лица са посебним потребама 
у простору). 

Објекти за јавно коришћење јесу: објекти државне и локалне 
управе, социјалне и здравствене установе и објекти, дечије уста-
нове, школе, објекти културе, спортски и рекреативни објекти, 
банке, поште, пословни објекти, саобраћајни терминали и други 
објекти намењени јавном коришћењу.

При планирању и пројектовању јавних саобраћајних површина, 
пешачких стаза, пешачких прелаза, места за паркирање и других 
површина у оквиру улица, шеталишта, скверова и игралишта, по 
којима се крећу лица са посебним потребама, прилаз до објекта, 
хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним и стамбеним 
објектима са 10 и више станова, морају се обезбедити услови за 
несметано кретање лица са посебним потребама у простору, у 
складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендике-
пираних и инвалидних лица („Службени гласник РС“, бр. 18/97).  

V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

1.  ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И 
УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ

Имплементација Плана СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘, представља 
процес примене и спровођења циљева и решења утврђених Пла-
ном. Реализација овог процеса захтева дефинисање система упра-
вљања просторним развојем (у оквиру актуелног законодавства 
и институционалног амбијента), затим утврђивање потребних 
активности, мера и инструмената за имплементацију, утврђи-
вање приоритета у имплементацији, као и утврђивање учесника 
у процесу имплементације и њихових обавеза, овлашћења и од-
говорности.

Управљање просторним развојем се заснива на постојећем сис-
тему управљања у Републици Србији и подразумева координира-
не активности различитих нивоа органа државне управе у про-
цесу коришћења, уређења, развоја и заштите планског подручја:

 - државни ниво – ресорна министарства Владе РС;
 - покрајински ниво – ресорни секретаријати Владе АПВ;
 - ниво локалних самоуправа – ресорна оделења и службе 
јединица локалне самоуправе.

Управљање просторним развојем представља процес доноше-
ња одлука, заснованих на потреби реализације циљева и решења 
утврђених Плана, при чему приоритет имају функције и садржаји 
од заједничког, јавног значаја. Примарну одговорност за реализа-
цију ових садржаја имају наведени органи државне управе. 

Реализација функција и садржаја јавног значаја, представља 
неопходан предуслов за реализацију свих осталих планских ре-
шења, те има карактер развојног ‚‘прага‘‘. Без њихове реализа-
ције, не могу се очекивати значајни развојни ефекти у другим 
областима привређивања. Наведени државни органи, у складу са 
својим нивоом, овлашћењима, обавезама и одговорностима, мо-
рају бити координатори планираних активности и актера у про-
цесу имплементације. Активности свих нивоа управљања морају 
бити међусобно усклађене.

Посебне одговорности и обавезе у имплементацији Плана 
имају:

-  Републичка агенција за просторно планирање, Организацио-
на јединица за територију АП Војводине, Нови Сад;

-  Фонд за капитална улагања АП Војводине, Нови Сад;
- Министарство за инфраструктуру и енергетику, Београд;
-  Министарство животне средине, рударства и просторног пла-

нирања, Београд;
-  Министарство  пољопривреде, трговине, шумарства и во-

допривреде, Београд;
-  Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заш-

титу животне средине,  Нови Сад;
-  Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сиро-

вине, Нови Сад;
- Покрајински секретаријат за привреду, Нови Сад;
-  Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и во-

допривреду, Нови Сад;
-  Покрајински секретаријат за образовање, управу и национал-

не заједнице, Нови Сад;
-  Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, 

Нови Сад;
- Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад;
- Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад;
- ЈП‘‘Војводинашуме‘‘, Петроварадин;
- ЈП ‚‘Воде Војводине‘‘ Нови Сад, ВДП ‚‘Западна Бачка‘‘;
-  ЈП ‚‘Железнице Србије‘‘, Сектор за стратегију и развој, Бео-

град;
- ЈП ‚‘Транснафта‘‘, Панчево;
- ЈП Путеви Србије, Београд;
- Дирекција за водне путеве, Београд;
- ЈП Електромрежа Србије, Погон  преноса, Нови Сад;
-  ЈП Електромрежа Србије, Дирекција за пренос електричне 

енергије, Нови Сад;
- ПД Електродистрибуција Сомбор;
-  ‘Телеком Србија‘‘, Дирекција за технику, Извршна јединица 

Сомбор;
- Теленор д.о.о.,Нови Београд;
- Vip Mobile d.o.o., Београд;
- ЈП ‚‘Србијагас‘‘, Нови Сад;
- Јединица локалне самоуправе – Град Сомбор;
- Јединица локалне самоуправе - Општина Апатин. 

2.  СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНИХ И 
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ДРУГЕ РАЗВОЈНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 

Основни плански документ вишег реда на ком је заснована 
израда овог Просторног плана је Просторни план Републике Ср-
бије, чије су одредбе у потпуности испоштоване у смислу прос-
торних решења за ово подручје, основне смернице за коришћење 
и уређење шума и шумског земљишта, основна начела и крите-
ријуми за заштиту природних добара и заштиту животне среди-
не, концепција развоја села и унапређења квалитета живљења, те 
дефинисање коридора основних инфраструктурних система. 

Испоштована је и важећа просторно-планска и урбанистичка 
документација за ово подручје:

 - Просторни план општине Сомбор (‚‘Службени лист 
општине Сомбор‘‘, бр. 3/84 и 9/03);

 - Просторни план општине Апатин (‚‘Службени лист 
општине Апатин‘‘, бр. 4/89, 4/92 и 8/03);

 - План генералне регулације Бездан (‚‘Службени лист 
општине Сомбор‘‘, бр. 3/08);

 - План генералне регулације Бачки Моноштор (‚‘Службе-
ни лист општине Сомбор‘‘, бр. 2/08);

 - План генералне регулације Бачки Брег (‚‘Службени лист 
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општине Сомбор‘‘, бр. 2/08);
 - План генералне регулације Колут (‚‘Службени лист 
општине Сомбор‘‘, бр. 2/08);

 - Генерални план града Апатина (‚‘Службени лист општи-
не Апатин‘‘, бр. 7/07);

 - Урбанистички план МЗ Купусина (‚‘Службени лист 
општине Апатин‘‘, бр. 4/89, 8/03 и 9/07);

 - Урбанистички план МЗ Сонта (‚‘Службени лист општи-
не Апатин‘‘, бр. 4/89 и 8/03). 

Такође, коришћена је студија ‚‘Заштита и уређење постојећих 
природних вредности‘‘ коју је урадио Завод за заштиту природе 
Србије (2007) за потребе израде Плана СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘, 
Водопривредна основа Републике Србије, као и шумско-привред-
не и ловне основе за ово подручје.

Овим Планом дефинисано је уређење, коришћење и заштита 
Резервата кроз планска решења развоја, које је обавезно угра-
дити приликом израде просторних планова општине Апатин и 
Града Сомбора, чији се делови налазе у обухвату Плана. Правила 
уређења, грађења и коришћења подручја Резервата према утврђе-
ном режиму заштите која су дата у поглављу IV, тачка 2. овог 
Плана, обавезујућа су за израду наведених просторних планова. 
Поред тога, дате су основне смернице за простор изван Резервата 
кроз поглавље ‚‘Правила уређења за простор ван граница Резерва-
та‘‘ (по основним категоријама земљишта и то за пољопривредно, 
шумско, водно и грађевинско земљишта) које је потребно детаљ-
није разрадити приликом израде наведених просторних планова.

За локалитете у Резервату за које је овим Планом утврђена 
обавеза израде плана детаљне регулације потребно је примењи-
вати основне услове/правила уређења и грађења из овог Плана. 
План детаљне регулације потребно израдити за следеће локали-
тете у Резервату: друмско-путни гранични прелаз код Бездана, 
комплекс Музеја револуције, комплекс наутичког туризма ‚‘Ба-
рачка‘‘. Такође, потребно је израдити и одговарајуће планове де-
таљне регулације за линијску саобраћајну инфраструктуру,  оби-
лазнице државних и општинских путева. Приликом израде плана 
детаљне регулације неопходно је  прибавити услове организација 
и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово издавање.

За локалитете који се налазе у Резервату обавезна израда ур-
банистичког пројекта дефинисана је у поглављу IV, тачка 2. овог 
Плана и то за туристичко-угоститељски локалитет код Бездана. 

Сви остали локалитети који се налазе у границама Резервата 
а дефинисани су овим Планом у поглављу IV, тачка 2. Правила 
уређења, грађења и коришћења подручја Резервата према утврђе-
ном режиму заштите, реализоваће се директно из Плана у складу 
са датим условима. За реконструкцију линијске саобраћајне ин-
фраструктуре  (путеви, железничка пруга) услови се прописују 
на основу услова из овог Плана и пројектно-техничке докумен-
тације.

На подручју изван границе Резервата, до доношења нових 
просторних планова, примењиваће се сада важећи Просторни 
план општине Апатин („Службени лист општине Апатин‘‘, бр. 
4/89, 4/92 и 8/03) и Просторни план општине Сомбор („Службени 
лист општине Сомбор‘‘, бр. 3/84 и 9/03) у деловима у којима нису у 
супротности са одребама Закона о планирању и изградњи и овим 
Планом. 

Поред планских докумената, решења из овог Плана обавезно 
је уградити у:

 - планове   и   програме  јавних   предузећа  у  области   
инфраструктуре   (саобраћај, водопривреда, електропри-
вреда, електро комуникације и др.);

 - планове и програме за развој подручја од посебног ин-
тереса (зоне заштићених природних и културних добара 
и др.);

 - посебне планове, програме, пројекте и основе за поједи-
не области (коришћење и уређење Резервата, развој ри-
барства, уређење пољопривредног и шумског земљишта, 
рекултивација деградираног земљишта, заштита живот-
не средине и др.).

За потребе даље заштите и унапређења природних ресурса не-
опходно је донети и:

 - шумску основу;
 - ловну уснову;
 - водопривредну основу.

Смернице за израду Плана детаљне регулације за 400kV и 110kV 

далековод

400kV и 100kV далековод пројектовати и градити на осно-
ву Правилника о техничким нормативима за изградњу надзем-
них електроенергетских водова називног напона 1kV do 400kV 
(‚‘Службени лист СФРЈ‘‘, бр. 65/88 и 18/92).

400kV и 100kV се може градити на пољопривредном, шумском 
и водном земљишту у складу са Законом о енергетици.

Око надземних водова обезбедити заштитни коридор у завис-
ности од напонског нивоа износи: за водове од 110kV је 25m од осе 
вода са обе стране (укупно 50m), а за 400 kV је 40m од осе вода са 
обе стране (укупно 80m) за несметано функционисање електрое-
нергетског објекта. 

У заштићеном природном добру морају се поштовати услови 
надлежног Завода за заштиту природе.

На местима укрштања далековода са осталом инфраструкту-
ром морају се поштовати услови надлежних предузећа имаоца 
инфраструктуре и технички прописи.

Проводници, као саставни део далековода поставити на челич-
но-решеткасте  стубове.

Стубове постављати на армитано-бетонске темеље. 
На местима укрштања далековода са осталом инфраструкту-

ром морају се поштовати услови надлежних предузећа имаоца 
инфраструктуре и технички прописи.

3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ

Приоритети развоја по појединим областима:

Заштита природних добара

Ревизија Уредбе о заштити СРП ‚‘Горње Подунавље‘‘ (усклађи-
вање Уредбе са Законом о заштити природе и ситуацијом на те-
рену);

Инвентаризација флоре и фауне, мапирање врста и станишта и 
мониторинг врста у Резервату;

Активно сузбијање инвазивних врста биљака у Резервату 
(смањење површине под инвазивним врстама у Резервату за 500 
ha);

Ревитализација станишта у Резервату - поновно успостављање 
контакта реке са   старим речним рукавцима по посебним пројек-
тима;

Активна заштита птица у Резервату, обезбеђивањем очувања 
фрагмената аутохтоних врста шума због очувања стабала неоп-
ходних за гнежђење птица.

Шуме, шумско земљиште 

Повећање површина под шумама и унапређење стања 
постојећих шума;

Формирање мреже заштитног зеленила на територији обухва-
та Плана у оквиру пољопривредног земљишта, путне и каналске 
мреже ради заштите од ветра, побољшања осталих климатских 
услова и доприноса повећању укупне шумовитости;

Побољшање услова станишта дивљачи и развој ловног тури-
зма.

Риболов

Развој спортског риболова у оквиру туристичке понуде Резер-
вата.

Привреда (Пољопривреда и индустрија) 

У ратарској производњи остварити промену структуре сетве 
у корист веће заступљености легуминоза, крмног биља, поврћа, 
лековитог, ароматског биља и цвећа;

Остваривање знатно веће повртарске производње у стаклени-
цима и пластеницима;

Редукција и строга контрола употребе хемијских средстава за 
заштиту и вештачког ђубрива;

Интензивирање сточарења на бази пашњачког узгоја и уз 
увођење гајења аутохтоних раса стоке;

Развој рибарства на за то погодним теренима ван Резервата;
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Завршетак процеса својинске трансформације;
Потпуније коришћење расположивих ресурса;
Технолошко, организационо и кадровско унапређење 

постојећих индустријских капацитета и активности;
Развој мањих агроиндустријских капацитета на бази располо-

живих сировина;
Стварање услова за активирање малих и средњих предузећа;
Обезбеђење просторних услова за развој индустрије, малих и 

средњих предузећа;
Стварање стимулативног пословног окружења.

Туризам

Улази и визиторски центар и приступни путеви СРП ‚‘Горње 
Подунавље‘‘. Визиторски центар је на локалитету Козара у бли-
зини Бачког Моноштра (некадашња лугарница);

Систем туристичке и друге сигнализације са пешачким и би-
циклистичким стазама у Резервату. Бициклистичка стаза иде 
круном насипа од границе са Мађарском до моста на Дунаву код 
Богојева и даље на југ према Новом Саду. Од главне трасе би-
циклистичке стазе одвајају се прикључци за Бездан, Бачки Мо-
ноштор и Богојево.   

Локалитети за рибололов: Штука, ‚‘Баште‘‘, Барачка,  Стари 
Дунавац, Моношторски Дунавац, Сакадаш, Лавач, вила ‚‘Казук‘‘ 
и Стаклара; 

Уређење простора за лов: реконструкција већ постојећих обје-
ката и привеза, изградња платформи за посматрање животиња и 
фотосафари на следећим локалитетима: Месарске ливаде, ‚‘Ка-
зук‘‘ и Штрбац; 

Постављање туристичке сигнализација за наутичаре за већ 
постојеће објекте на Дунаву и каналима, обележавање шетне ста-
зе Карапанџа и пристана за туристичке обиласке на истом лока-
литету;

Изградња еколошког (научно истраживачки) центра на лока-
литету Каландош;

Изградња марине на локалитету Барачка на простору где се 
Дунавац улива у Дунав;

Уређење кампа у постојећим границама на локалитету Кеверча 
.Инвестиције за изградњу пристана за charter компаније (барже) у 
Апатину туристички прихватни комплекс у Бездану као и марина 
са аква парком у Барачкој предвиђене Мастер планом, усклађене 
су са Планом изградње марина на Дунаву и Тиси.

Мрежа насеља и јавних служби

Повећање повезаности унутар ФУП изградњом нове и рекон-
струкцијом постојеће саобраћајне мреже;

Изградња недостајуће инфраструктуре, посебно канализа-
ционе мреже у насељима;

Повећање доступности јавних служби и услуга организовањем 
мобилних јавних служби: здравствена и социјална заштита, ко-
муналне и техничке службе, сервиси, разне услуге;

Развој различитих форми партнерских односа између јавног и 
и приватног сектора у организовању услуга од јавног интереса 
израдом заједничких програма и пројеката.

Инфраструктурни системи

Саобраћајна инфраструктура  

Прва фаза реализације стратешких определења у домену са-
обраћаја била би изградња обилазнице око Бездана, Сомбора 
и Апатина (као сегмента будућег државног пута I реда бр.18 и 
бр.17.1 на правцу граница Мађарске односно граница Хрватске 
око Бездана и Сомбора као и ДП бр.101  око Апатина (на правцу 
Сомбор - Богојево).

Друга  Фаза изградње подразумева реконструкцију постојећих 
државних путева према економским критеријумима cost – benefit, 
као и реконструкција општинске путне мреже уз квалитетније 
одржавање. 

Трећа фаза реализације би била реконструкција железнице 
(приоритет пруга Сонта – Апатин), станичних  терминала у Без-
дану, Сомбору и Апатину. 

Водопривредна инфраструктура:

Ревитализација хидролошког режима Резервата 
     
Потребно је решавати укупну хидролошку ситуацију, чему је 

предуслов Студија ревитализације хидролошког режима Резер-
вата, иза које треба да следе пројекти хидротехничких радова. У 
ту сврху ће бити потребна хидролошка и друга осматрања. Због 
тога ће овај задатак имати дугорочнији карактер. Паралелно са 
наведеним радовима односно након њиховог извођења реализо-
ваће се и програм ургентног прочишћавања и уређивања замуље-
них канала – према потребама и могућностима, пројекат устано-
вљавања и ревитализације биолошке разноврсности, и пројекат 
праћења стања и утврђивања утицаја изведених радова на био-
лошку разноврсност.

У погледу комуналне инфраструктуре по насељима у обухвату 
Просторног плана, као приоритет се издваја побољшање водосна-
бдевања насеља, проширењем капацитета постојећих водозахва-
та, и изградња канализационих система и система за пречишћа-
вање и у осталим насељима у обухвату Просторног плана, затим 
решавање питања водоснабдевања и одвођења вода на туристич-
ким локалитетима.

Електроенергетска инфраструктура 

Супституција дела конвенционалне енегије енергијом из оно-
вљивих извора;

Реконструкција и ревитализација постојеће електроенегетске 
мреже;

Изградња преносне електроенергетске мреже за прекогранич-
но повезивање са суседним  државама.

Електронска комуникациона инфраструктура

Изградње оптичких каблова, тј. широкопојасне мреже за омо-
гућавање коришћења инернета, информационих система и ради-
одифузних услуга радио и ТВ;

Потпуна дигитализација електронског комуникационог систе-
ма, тј. замена свих аналогних крозбар централа са електронским 
централама;

Реконструкције и проширење приступне мрежа у свим насељи-
ма, према потребама корисника са тенденцијом преласка на под-
земне разводне мреже, како не би представљала „уско грло“ за 
омогућавање и коришћење мултимедијалних сервиса;

Замена двојничких прикључака са директним прикључцима;
Већа понуда ISDN прикључака (примарних и базних) као и 

других сервиса  које омогућују квалитетни дигитални системи;

Заштита непокретних културних добара

Израда програма конзервације, рестаурације и ревитализације 
непокретних културних добара на подручју Просторног плана, са 
утврђивањем приоритета и фаза реализације; 

Утврђивање евидентираних непокретних културних добара за 
заштићена културна добра;

Укључивање културног наслеђа у туристичку понуду и пре-
зентацију.

Заштита и унапређење животне средине

Прелазак на систем регионалног депоновања комуналног отпа-
да и систем кафилерија у поступку нешкодљивог одлагања ани-
малног отпада;

Забрана неадекватног одлагања комуналног отпада, санација и 
рекултивација свих деградираних површина (депонија  и шљун-
кара), а посебно неуређених депонија на територији коју обухвата 
Плана.

4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Управљање заштитом, развојем, уређењем и коришћењем под-
ручја у обухвату Плана, засниваће се на развојно–управљачким 
документима, изворима финансирања, стимулативним полити-
кама, институционалној подршци, информатичкој, промотерско-
маркентишкој, истраживачкој и другим подршкама.
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Средства за финансирање приоритетних пројеката просторног 
уређења, обезбедиће се из буџета и других извора финансирања 
– буџета АП Војводине, општине Сомбор и Апатин, посебних 
фондова, могућих концесионара, иностраних донатора и спонзо-
ра, као и средстава грађана, корисника и инвеститора на подручју 
које обухвата План.

Надлежност за издавање локацијске, грађевинске и употребне 
дозволе

Надлежност за издавање локацијске, грађевинске и употребне 
дозволе дефинисана је Законом о планирању и изградњи. 

Чланом 133. став 2. Закона утврђени су објекти за које грађе-
винску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађе-
винарства, а чланом 134. став 1. Закона  је поверено је аутономној 
покрајини издавање грађевинских дозвола за изградњу објеката 
одређених у члану 133, када се они у целини граде на територији 
аутономне покрајине. Чланом 134. став 2. Закона, издавање грађе-
винских дозвола за изградњу свих других објеката, који нису од-
ређени у члану 133. Закона, поверено је јединицама локалне са-
моуправе.

У складу с наведеним, грађевинску дозволу за изградњу обје-
ката у границама заштите заштићеног природног добра од изу-
зетног значаја, за објекте који се у целини граде на територији ау-
тономне покрајине, издаје надлежни орган Аутономне Покрајине 
Војводине. Грађевинску дозволу за изградњу објеката у граница-
ма заштите заштићеног природног добра од изузетног значаја за 
остале објекте издаје министарство надлежно за послове грађе-
винарства. Изузетно, грађевинску дозволу за изградњу породич-
них стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката 
и њима потребних објеката инфраструктуре, који се граде у сели-
ма, а који се налазе у границама заштите заштићеног природног 
добра од изузетног значаја, издаје надлежни орган јединице ло-
калне самоуправе, у складу са чланом 133. став 2. тачка 9. Закона.

На осталом простору који је обухваћен ППППН, грађевинске 
дозволе издаје јединица локалне самоуправе. 

Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, надлежан је 
и за издавање локацијске, односно употребне дозволе, што је ре-
гулисано чланом 54, односно чланом 158. став 2. Закона.

121.

На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09- исправка, 64/10 УС и 
24/11) и члана 34. став 1. алинеја 5. Статута Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09), Скупштина 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
27.фебруара 2012.године,  д о н е л а  је

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА 

ПРИРОДЕ  „КОВИЉСКО – ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“ 

Члан 1.

Доноси се Просторни план подручја посебне намене 
Специјалног резервата природе „Ковиљско – петроварадински 
рит“ (у даљем тексту: Просторни план), који је одштампан уз ову 
одлуку и чини њен саставни део.

Члан 2.

Просторним планом утврђују се основе организације, 
коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене 
Специјалног резервата природе „ Ковиљско – петроварадински 
рит“ на деловима територија Града Новог Сада и општина Инђија, 
Тител и Сремски Карловци.

Члан 3.

Просторни план садржи текстуални и графички део.

Графички део чине рефералне карте израђене у размери 1: 50.000, 
и то: реферална карта 1 - Посебна намена простора; реферална 
карта 2 - Мрежа насеља и инфраструктурни системи подељена у 
две карте: 2.1 – Мрежа насеља и саобраћајна инфраструктура и 
2.2 – Водопривредна, електроенергетска, гасоводна, нафтоводна 
и електронска комуникациона инфраструктура; реферална карта 
3 - Природни ресурси, заштита животне средине и природних и 
културних добара, и реферална карта 4 - Карта спровођења.

Графички део– рефералне карте Просторног плана из става 
2. овог члана, израђују се у 10 примерака, и оверава их својим 
потписом овлашћено лице органа који доноси плански документ. 

Члан 4.

Саставни део Просторног плана чини Извештај о стратешкој 
процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене 
Специјалног резервата природе „Ковиљско – петроварадински 
рит“ на животну средину. 

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана 
подручја посебне намене Специјалног резервата природе 
„Ковиљско – петроварадински рит“  на животну средину се 
састоји из текстуалног дела и графичког  прилога израђеног у 
размери 1:50 000.

Графички прилог из става 2. овог члана израђује се у 10 
примерака, и оверава га својим потписом овлашћено лице органа 
који доноси плански документ.

Члан 5.

Просторним планом дефинисано је уређење, коришћење и 
заштита подручја посебне намене – Резервата. 

Просторни план ће се спроводити директно за подручје 
Резервата које чини посебну намену, сагласно планским решења 
развоја, правилима уређења, грађења и коришћења  Резервата, 
и применом утврђених режима заштите из важеће Уредбе о 
проглашењу Специјалног резервата природе „Ковиљско – 
петроварадински рит“. 

Члан 6.

Графички део просторног плана – рефералне карте из члана 3. 
став 2. ове одлуке, чувају се трајно у Скупштини АП Војводине 
(један комплет), Покрајинском секретаријату за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине (два комплета), 
Министарству животне средине, рударства и просторног 
планирања (један комплет), Републичкој агенцији за просторно 
планирање, Организационој јединици за територију АП 
Војводине (један комплет), Граду Новом Саду (један комплет), 
општини Инђија (један комплет), општини Тител (један 
комплет), општини Сремски Карловци (један комплет) и ЈП Завод 
за урбанизам Војводине Нови Сад (један комплет).

Документациона основа на којој се заснива Просторни 
план чува се у Покрајинском секретаријату за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине и Републичкој 
агенцији за просторно планирање, Организационој јединици  за 
територију АП Војводине.

Члан 7.

Право на непосредан увид у Просторни план, текстуални и 
графички део – рефералне карте из члана 3. став 2. ове одлуке 
имају правна и физичка лица, под условима и на начин који ближе 
прописује министар надлежан за послове просторног планирања. 

Члан 8.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, 
урбанистички планови и пројекти  ускладиће се са одредбама ове 
одлуке на начин утврђен Просторним планом.

Планови и програми развоја који се доносе по посебним 
прописима, прописи и други општи акти ускладиће се са 
одредбама ове одлуке у року од годину дана од дана њеног 
ступања на снагу.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, 
урбанистички планови и пројекти, планови и програми развоја 
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донети до дана ступања на снагу ове одлуке, примењују се у 
деловима који нису у супротности са овом одлуком.

Члан 9.

Текстуални део Просторног плана подручја посебне намене 
Специјалног резервата природе ‚‘Ковиљско – петроварадински 
рит‘‘ објављује се у „Службеном листу Аутономне Покрајине 
Војводине“. 

Просторни план се у целости објављује у електронском облику 
и доступан је путем интернета.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“. 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 

01 Број: 35-1/12
Нови Сад, 27.фебруар 2012. године

Потпредседник
Скупштине АП Војводине,

                                                      проф.др Бранислава Белић,с.р. 

ПРОСТОРНИ ПЛАН
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ 

РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ‚ 
‘КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ‘‘ 

УВОД

Изради Просторног плана подручја посебне намене Специјал-
ног резервата природе ‚‘Ковиљско-петроварадински рит‘‘ (у 
даљем тексту: Просторни план) приступило се на основу Одлуке 
о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног 
резервата природе ‚‘Ковиљско-петроварадински рит‘‘ („Службе-
ни лист АПВ“, бр. 24/08), коју је донела Скупштина АП Војводине 
,чији је саставни део Програм зa израду Просторног плана под-
ручја посебне намене Специјалног резервата природе ‚‘Ковиљ-
ско-петроварадински рит‘‘. За подручје Просторног плана донета 
је и Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног пла-
на подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Ко-
виљско-петроварадински рит“ („Службени лист АПВ“, бр. 24/08).

Израдa Просторног плана подручја посебне намене Специјал-
ног резервата природе ‚‘Ковиљско-петроварадински рит‘‘ запо-
чета је у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 47/03 и 34/06) и Правилника о садр-
жини и изради планских докумената (‚‘Службени гласник РС‘‘, 
број 60/03). У складу са наведеним прописима израђена је Стра-
тегија развоја планског подручја, као прва фаза израде Простор-
ног плана, која је верификована дана 08.04.2009. године од стране 
Комисије за стручну контролу регионалних просторних плано-
ва, просторних планова подручја посебне намене и просторних 
планова општина Министарства животне средине и просторног 
планирања. Стратегија развоја планског подручја урађена је на 
основу Уредбе о заштити Специјалног резервата природе „Ко-
виљско-петроварадински рит“ (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 
27/98) и Студије: Заштита и уређење природних вредности Спе-
цијалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“, 
од стране Завода за заштиту природе Србије(2008). 

У међувремену је ступио на снагу Закон о планирању и из-
градњи (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
УС и 24/11). У складу са чланом 215. став 6. Закона, поступак из-
раде и доношења просторног плана започет пре ступања на снагу 
овог закона, за који није обављен јавни увид, наставља се по од-
редбама овог закона. У том смислу, најпре је Статегија, као прва 
фаза Плана, преименована у Концепт Плана, а затим се наставило 
са израдом Просторног плана у виду израде Нацрта Просторног 
плана. Такође, ступио је на снагу и Правилник о садржини, начи-
ну и поступку израде планских докумената (‚‘Службени гласник 
РС‘‘, бр. 31/10, 69/10 и 16/11), којим је регулисана садржина, начин 
и поступак израде планских докуманата, начин вршења стручне 
контроле као и услови и начин излагања планских докуманата на 
јавни увид.

Током израде Нацрта, израђена је и нова Студија заштите Спе-
цијалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“, 
од стране Покрајинског завода за заштиту природе (2010), која 
је представљала основ за доношење нове уредбе о заштити Ко-
виљско-петроварадинског рита, те је по доношењу Уредбе о прог-
лашењу Специјалног резервата природе „Ковиљско-петровара-
дински рит“1 (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 44/11) урађен  Нацрт 
плана.

 У складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, бр. 135/04 и 88/10) стратешка процена утицаја Прос-
торног плана подручја посебне намене Специјалног резервата 
природе ‚‘Ковиљско-петроварадински рит‘‘ на животну средину 
је саставни део овог Просторног плана.

Плански основ за израду Просторног плана представља Прос-
торни план Републике Србије (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 
88/10).

Правни основ за израду Просторног плана представља:
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11),
Закон о Просторном плану Републике Србије („Службени гла-

сник РС“, бр. 88/2010),
Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Ковиљ-

ско-петроварадински рит“ („Службени гласник РС“, бр. 44/11).

Просторно планска решења усклађена су са прописима, који 
посредно или непосредно регулишу ову област: 

Закон о заштити природе (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 36/09, 
88/10 и 91/10-исправка);

Закон о националним парковима (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 
39/93 и 44/93-одредбе чланова 6. и 7.); 

Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности 
(„Службени гласник РС“, Међународни уговори, 19/2001);

Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље 
флоре и фауне и природних станишта („Службени гласник РС“, 
Међународни уговори,102/2007);

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

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 гла-
сник РС‘‘, бр. 135/04, 36/09);

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања жи-
вотне средине (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 135/04);

Закон о заштити ваздуха (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 36/09);
Закон о заштити од буке у животној средини (‚‘Службени гла-

сник РС‘‘, бр. 36/09, 88/10);
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, 

бр. 62/06, 65/08 и 41/09);
Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10)
Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 54/96 

и 67/93, 48/94 и 101/05-др.закон, одредбе чл. 81-96);
Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05 

и 123//07);
Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 18/05);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања жи-

вотне средине (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 135/04);
Закон о управљању отпадом (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 

36/09 и 88/10);
Закон о експропријацији  (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 53/95 

и 20/09);
Закон о одбрани (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 116/07, 88/09 и 

104/09-др.закон);
Закон о геолошким истраживањима (‚‘Службени гласник РС‘‘, 

бр. 44/95 и 101/05-др.закон);
Закон о електронским комуникацијама (‚‘Службени гласник 

РС‘‘, бр. 44/10);
Закон о телекомуникацијама (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 

44/03 и 36/06) члана 6. став 1. тачка 4), чл. 36, 37. и 39, који прес-
тају да важе 31. децембра 2011. године;

Закон о туризму (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 36/09 и 88/10);
Закон о енергетици (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 57/11);
Закон о културним добрима (‚‘ Службени гласник РС‘‘, бр. 

71/94);
Закон о рударству („Службени гласник РС“, бр. 44/95, 85/05, 

1   Приликом израде Просторног плана Обрађивач је уочио одређене нелогичности и неусаглашености у погледу појединих одредби Уредбе у следећим 
члановима: члан 3, члан 7 тачка 4), 6) и 11), члан 8 тачка 1), 3), 7), 11), 15), 16) и 17). У том смислу, а у складу са прибављеним Мишљењем Покрајинског 
завода за заштиту природе бр. 03-171472 од 16.11.2011. и прибављеним Мишљењем Министарства животне средине, рударства и просторног планирања 
бр. 110-00-185/2011-03 од 14.11.2011., Обрађивач је сачинио oвај Просторни план.
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101/05, 34/06 и 104/09);
Закон о шумама (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 30/10)
Закон о шумама (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 46/91, 83/92, 

54/93, 60/93, 54/96 и 101/05-др.закон, одредбе чл.9-20.);
Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, бр. 18/10);
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 

(„Службени гласник РС“,    бр. 36/09);
Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 

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

111/09);
Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Служ-

бени гласник СРС“,     бр. 135/2004,8/2005 и 41/2009);
Правилник о основним условима које јавни путеви изван на-

сеља и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта 
безбедности саобраћаја (‚‘Службени гласник СФРЈ‘‘, бр. 35/81 и 
45/81);

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених  и 
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (‚‘Службе-
ни гласник РС‘‘, бр. 5/10 и 47/11);

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

У Просторни план су уграђене и смернице и стратешка опре-
дељења из следећих докумената Владе Републике Србије: 

Стратегијa регионалног развоја Републике Србије за период од 
2007. до 2012. године („Службени гласник РС“, бр. 21/07);

Национална стратегија одрживог развоја (‚‘Службени гласник 
РС‘‘, бр. 57/08);

Национални програм заштите животне средине („Службени 
гласник РС“, бр. 12/10);

Стратегија водоснабдевања и заштита вода у АП Војводини 
(„Службени лист АПВ“, бр. 1/10);

Стратегијa развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и 
интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. 
године („Службени гласник РС“, бр. 4/08);

Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гла-
сник РС“, бр. 91/06);

Стратегија развоја туризма Војводине-Маркетинг стратегија 
туризма Војодине („Службени лист АПВ“, бр. 6/10);

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. годи-
не („Службени гласник РС“, број 44/05);

Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Репу-

блике Србије до 2015. године за период од 2007. до 2012. године 
(„Службени гласник РС“, бр. 17/07, 73/07, 99/09 и 27/10)

Стратегија развоја електронских комуникација у Републици 
Србији од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 
68/10);

Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени 
гласник РС“, бр. 59/06);

Стратегија развоја пољопривреде Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 78/05);

Стратегија управљања отпадом  за период 2010- 2019 („Служ-
бени гласник РС“, број 29/10).

У току израде Просторног плана остварена је сарадња са на-
длежним органима и институцијама, а посебно из области заш-
тите природе и туризма.

За изналажење оптималних планских решења коришћена је 
релевантна информациона, студијска и техничка документација, 
као и актуелна планска, урбанистичка и друга документација за 
ово подручје.  

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Део плавног подручја на левој и десној обали Дунава, поред на-
сеља Ковиљ и Петроварадин, проглашен је Специјалним резерва-
том природе „Ковиљско-петроварадински рит“, на основу Уредбе 
о проглашењу Специјалног резервата природе „Ковиљско-петро-
варадински рит“ (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 44/11) и стављен 
је под заштиту као подручје I категорије односно од изузетног 
значаја (у даљем тексту: Резерват). Саставни део наведене Уредбе 
чини опис граница Резервата. 

1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ЦЕЛИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обухват Просторног плана одређен је Одлуком о изради Прос-
торног плана подручја посебне намене Специјалног резервата 
природе ‚‘Ковиљско-петроварадински рит‘‘ и обухвата површине 
територија целих катастарских општина на чијем подручју се на-
лази Резерват, као и површину КО Будисава, на чијој територији 
се Резерват не налази, али је у непосредној близини, из ког раз-
лога је неопходно размотрити могућ утицај активностии на овом 
простору на сам Резерват.

Табела 1. Називи и површине КО, број насеља и број становника 2002. године у обухвату Просторног плана

Град/
Општина Назив КО Површина КО (ha) Назив насеља Број становника

Град
Нови 
Сад

Градска општина
Нови Сад

Будисава 1478,43 Будисава 3825

Каћ 7487,06 Каћ 11166

Ковиљ 10643,70 Ковиљ 5599

Градска општина 
Петроварадин Петроварадин 2591,14 Петроварадин 13973

Сремски Карловци Сремски Карловци 5054,32 Сремски Карловци 8839

Тител Гардиновци 3231,44 Гардиновци 1485

Инђија

Чортановци 3457,40 Чортановци 2308

Бешка 4713,32 Бешка 6239

Крчедин 5743,19

Крчедин
Сланкаменачки ви-

ногради – део 2878

Укупно 44400,00 56312

Укупна површина подручја обухваћеног израдом Просторног 
плана износи 44400,00 ha и обухвата делове општина Инђија и 
Тител и Града Новог Сада и целу општину Сремски Карловци, 
односно 9 катастарских општина са припадајућим насељима, у 
којима живи укупно 56312 становника. 

Специјални резерват природе „Ковиљско-петроварадински 
рит“ налази се на територији града Новог Сада и општина Инђија, 
Сремски Карловци и Тител и обухвата укупну површину od 5895 
ha. Састоји се од две одвојене целине које повезује ток реке Ду-
нав: Петроварадински рит, који представља мању целину и нала-

зи се уз десну обалу Дунава и знатно већи део, смештен уз леву 
обалу Дунава, чини Ковиљски рит,на који се надовезује Крчедин-
ска ада и део Гардиновачког рита, у чијим границама се налазе и 
две мање дунавске аде.

Почетна тачка описа границе просторне целине Ковиљског 
рита је међна тачка К.О. Ковиљ и К.О. Каћ, град Нови Сад, од-
носно катастарских парцела бр. 6851 и 6525. Граница иде на исток 
северном доњом ивицом насипа парцеле 6525 К.О. Каћ, скреће на 
југ источном међном линијом насипа до међне тачке К.О. Каћ и 
К.О. Ковиљ. Граница наставља на југ и југоисток, обухвата пар-
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целу насипа 6843. К.О. Ковиљ, до међне тачке парцела 6843 и 6841 
наспрам парцеле 6833. Скреће на северозапад, пресеца парцелу 
6841 и наставља у истом правцу идући међном линијом парцела 
6833/7196, 6833/6544 до северозападне међне тачке парцеле 6544. 
Граница скреће на исток идући северном линијом парцела 6544, 
7196 и 6545 до тромеђе парцела 6545, 6828 и 6831. Граница иде на 
североисток обухвата парцелу 6831 и враћа се границом грађе-
винског рејона до међне тачке парцела 6843 и 3300 код насипа. 
Скреће на североисток, па на југоисток обухватајући у целости 
парцеле 3300 и 3302/1 до тромеђе парцела 3302/1, 3302/4 и 3329. 
Скреће на југоисток међном линијом парцела 3302/1 и 3302/4 до 
северозападне међне тачке парцеле 3294. Граница иде на исток 
северном међном линијом парцела 3294, 3295, 3296, 3297/1 до 
четворомеђе парцела 3297/1, 3279, 6558 и 6557. Наставља на ис-
ток међном линијом парцела 6557/6558, 6556/6558, 6557/6558, ломи 
се на југ и иде међном линијом парцела 6863/6558, 6755/6558 до 
тромеђе парцела 6558, 6756 и 6755. Скреће на исток, па на северо-
исток међном линијом парцела 6755/6756, 6863/6756, 6753/7003 до 
ауто пута, односно парцеле 6854. У истом правцу пресеца парце-
лу 6854 и наставља међном линијом парцела 6751/7002, 6715/7002, 
6714, 7002, 6713/7002, 6712/7002, 6705/7002, 6706/7002, 6707/7002 
до међне тачке К.О. Ковиљ и К.О. Гардиновци. У правцу истока 
граница иде северном међном линијом парцеле 2660 К.О. Гарди-
новци до међне тачке парцела 1889 и 2660 наспрам парцеле 2527. 
Ломи се на југ, пресеца парцеле 2660 и 2527 и скреће на исток се-
верном линијом парцеле 2531/1 до тромеђе парцела 2531/1, 2141 и 
2525. Ломи се на север западном линијом парцеле 2525 до тромеђе 
парцела 2525, 2545 и 2553. Скреће на северозапад линијом парце-
ле 2545 до насипа (парцела бр. 2544). Пресеца насип и скреће на 
југоисток идући међном линијом парцела 2543 и 2544 до силазне 
рампе (код полигонске тачке бр. 174). Граница скреће на југ пре-
сеца парцеле 2544, 2545 и 2525 до реке Дунав (парцела бр. 2530). 
У истом правцу улази у парцелу 2530 у дужини од 15 m. Скреће 
на запад и иде паралелно на растојању од 15 m од северне међне 
линије парцеле реке Дунав до границе К.О. Крчедин, општинa 
Инђија. Граница наставља на запад на растојању 15 m од приро-
дне границе реке Дунав (Тк 25) и при том пресеца парцеле 6124, 
5315, 5311, 5310, 5309, 5308, 5306, 5305, 5316, 5303, 5302, 5298, 5297, 
5294, 5183, 5190, 5191, 5192, 5195, 5196, 5284, 5197, 5198/1, 5198/2, 
5201/1, 5201/2, 5201/1, 5202/2, 5204/1, 5204/2, 5204/3, 5205/1, 5205/2, 
5205/3, 5206/1, 5176, 5175, 5174, 5173, 5172, 5170, 5215, 5168, 5167, 
5164, 5163, 5160, 5159, 5158, 5157/2, 5157/1, 5156, 5155/1, 5155/2, 
5154, 5153, 5151, 5225/13, 5147, 5146, 5145, 5144, 5143, 5142, 5141, 
5138, 5137, 5232, 5233, 5234, 5235 (које се воде у евиденцији ка-
тастра као копнене површине) до К.О. Бешка. Граница заштите 
наставља на запад и иде на одстојању 15 m од природне границе 
реке Дунав (Тк 25), при том пресеца парцеле 2934, 2935/1, 2935/2, 
2936, 2937, 2938/1, 2938/2, 2939, 2940, 2941/1, 2941/2, 2942, 2943/1, 
2943/2, 2943/3, 2943/4, 2944, 2945, 2946/1, 2946/2, 2947, 2948/1, 
2948/2, 2948/3, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953/1, 2953/2, 2954/1, 
2954/2, 2985/1, 2984/1, 2983/1, 2982/1, 2981/5, 2981/3, 2981/1, 2980/1, 
2979/1, 2978/1, 2978/2, 2977/2, 2976, 2975, 2974, 2973, 2972, 2971, 
1815/2 (које се воде у евиденцији катастра као копнене површине) 
до границе К.О. Ковиљ, град Нови Сад. Граница наставља на за-
пад и иде на одстојању 20 m од северне међне линије парцеле бр. 
6774 (Дунав), К.О. Ковиљ до границе К.О. Чортановци, општина 
Инђија. Даље на запад граница иде на одстојању 15 m од приро-
дне границе реке Дунав (воденог огледала, Тк 25) при том пресеца 
парцеле 3380, 3375, 3374, 3373, 3370 до К.О. Сремски Карловци. 
Наставља на запад на одстојању 15 m од пешчаног спруда (Тк 25) 
кроз парцелу бр. 7907 К.О. Ср. Карловци до тачке удаљене 15 m 
од граничне линије парцеле 7907, наспрам полигонске тачке бр. 
4127. Граница се ломи на северозапад и иде на одстојању 15 m од 
граничне линије парцеле 7907 до границе К.О. Ковиљ. У правцу 
северозапада граница иде на одстојању 30 m од граничне линије 
парцеле бр 6773 (Дунав) К.О. Ковиљ до границе К.О. Нови Сад 
III. Граница скреће на североисток границом К.О. Нови Сад III и 
К.О. Ковиљ до међне тачке парцела 6851 и 4894 К.О. Ковиљ. Ломи 
се на југоисток, па на исток међном линијом парцела 4894/6851 
до међне тачке К.О. Ковиљ и К.О. Каћ, односно до почетне тачке 
описа границе заштите.

У границу заштите улази и острво парцеле бр. 4931 К.О. Ко-
виљ, као и острво које се једним делом налази у К.О. Ковиљ, а 
једним делом у К.О. Петроварадин, површине од 11 ha. Простире 

се северозападно од острва (кат. парцела 4931), и није уцртано на 
катастарском плану.

Почетна тачка описа просторне целине Петроварадински рит 
је тромеђа парцела 6610/1 (река Дунав), 3008/1 и међна тачка 
грађевинског рејона. Граница иде на југозапад пресеца парцеле 
3008/1, 6628/3, 3010/1 до међне тачке парцеле 3107/1. Скреће на 
северозапад северном међном линијом парцеле 3107/1 до тромеђе 
парцела 3010/1, 3010/2 и 3107/2. Ломи се на југозапад идући за-
падним међним линијама парцела 3107/1, 3108/3, 3109/1, 3105/1, 
3110/3, 3104/1, 3101/1, 3099/3, 3102/1, 3103/3, 3310/1, 3309/3, 3308/1, 
3307/4, 3307/1, 3306/2, 3305/1, 3304/2, 3303/1, 3302/1, 3326/1, 3329/2, 
3330/1,3290/2, 3289/2, 3283/5, 3284/2, 3267/1, 3270/2, 3273/2, 3272/2, 
3271/2, 3275/2, 3228/1, 3230/2, 3232/2, 3233/2, 3234/2, 3236/2, 3235/2, 
3216, северном међном линијом парцеле 3479 до парцеле пруге 
бр. 6614. Граница скреће на југоисток и све време прати међну 
линију парцеле 6614 (пруга) до тромеђе парцела 6614, 6620 и 5416. 
Наставља на југоисток међном линијом парцела 5416, 6620; 5415; 
6620; 5414/1, 6620, наставља у истом правцу парцелом 6614 (пру-
га) до међне тачке К.О. Петроварадин и К.О. Сремски Карловци. 
Скреће на североисток линијом катастарских општина до међне 
тачке парцеле 7908 (Дунавац) К.О. Сремски Карловци. Граница се 
ломи на југоисток и обухвата у целости парцелу 7908 па наставља 
на североисток линијом катастарских општина до тромеђе катас-
тарских општина К.О. Петроварадин, К.О. Сремски Карловци и 
К.О. Ковиљ. У истом смеру наставља границом К.О. Сремски Кар-
ловци и К.О. Ковиљ до реке Дунав парцеле бр. 6773 К.О. Ковиљ. 
Скреће на северозапад међном линијом реке Дунав до почетне 
тачке описа границе Петроварадинског рита.

Имајући у виду међународни статус Резервата, као заштићеног 
дела природе, његов национални и међународни значај, потребу 
организованог, стручног и систематског праћења стања у Резер-
вату, као и спровођења мера заштите, планска решења ,начин 
коришћења, унапређивања и уређивања предметног простора су 
усаглашени са специфичностима самог подручја и са његовим 
укупним значајем.

Основну специфичност предметног подручја представља сам 
Резерват, као јединствен екосистем, који захтева успостављање 
трајно одрживог начина коришћења и управљања простором, а 
опредељује активности и у његовом ширем окружењу. 

Основне специфичности Резервата су:
1. Аутентичност

Са становишта фундаменталних наука аутентичност се огледа 
у очуваности типичних и специфичних вредности изворне при-
роде, што карактерише Резерват:

 - очуваност и разноврсност изворних орографских и 
хидрографских одлика ритова (острва, аде, водени ру-
кавци, меандри, ритске баре и мочваре);

 - очуваност и репрезентативност изворних биљних 
заједница ритова (старе шуме храста лужњака и јасена, 
шибљаци врбе, влажне ливаде, копнени тршћаци, рого-
зишта и шашеви, заједнице водених папрати, мочварни 
комплекси.;

 - разноврсност и богатство флоре (значајан број релик-
тних и ретких врста, међу којима је известан број ендема 
и субендема - бели и жути локвањ, орашак);

 - разноврсност и богатство фауне, нарочито птица моч-
варица и риба и присуство ретких и угрожених  живо-
тињских врста.

2. Репрезентативност
Резерват је једно од највећих ритских подручја на средњем току 

Дунава кроз Србију, а Крчединска ада је једно од највећих речних 
острва у нашем Подунављу. Подручје одликују репрезентативна 
очувана влажна станишта, присуство екосистема од изузетног 
значаја за очување биодиверзитета на локалном, регионалном и 
глобалном нивоу и представља један од најрепрезентативнијих 
простора у Војводини.

3. Разноликост
Подручје Резервата карактерише разноликост станишта и 

за њих везане животне заједнице (влажне ритске шуме, повре-
мено плавне ливаде, муљевите обале, мочварна и водена 
вегетација),што је последица је геоморфолошких, педолошких, 
хидролошких и климатских одлика и човековог утицаја. 

4. Интегралност
Интегралност екосистема огледа се у функционалној повеза-

ности водене и копнене средине. Међусобне везе и односи између 
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појединих екосистема овог подручја произилазе из његових ка-
рактеристика. Вегетација је у директној  зависности од нивоа 
надземних и подземних вода. Зависно од њеног варирања и мик-
рорељефа терена, биљни покривач је издиференциран на разли-
чите фитоценозе, које се сходно условима станишта развијају у 
правилним еколошким низовима, чинећи јединствену целину 
овог подручја. 

5. Предеона атрактивност   
Доминантну предеону целину резервата чини пространо рит-

ско шумско подручје испресецано старим меандрима, тзв. Ду-
навцима и воденим и травнатим огледалима пространих бара и 
тршћака. Мозаична смена водених и копнених екосистема има 
велику естетску вредност. У овако разноврсним, богатим и рас-
кошним природним појавама и облицима, у њиховој међусобној 
повезаности и складној испреплетености, сачувана је ова искон-
ска лепота природе.

6. Функције и значај добра
Еколошка. 

Резерват има еколошки значај у очувању станишта различитих 
биљних и животињских врста као њихових животних заједница.

Научно-истраживачка. 
Као подручје у коме су очуване скоро све изворне каракте-

ристике ритова, Резерват представља предео у којем су могућа 
и потребна мултидисциплинарна научна истраживања, чији би 
резултати могли дати усмерења за сагледавање могућности за 
очување и побољшавање животне средине.

Васпитно образовна
Резерват омогућава одвијање васпитно – образовних активнос-

ти, заснованих на могућности презентације природних вреднос-
ти, интегралности екосистема и очуваним предеоним вреднос-
тима у којима су повезана природна станишта и традиционално 
коришћење рита.

Културно-историјска. 
Ковиљски рит је у XVIII и XIX столећу представљао део Војне 

границе коју је Аустрија формирала на граници према Турској. 
Припадао је тзв. Шајкашком батаљону, некој врсти ратне речне 
флоте.

Развојна. 
Развојна функција Резервата повезана је са развојном функ-

цијом места која гравитирају према природном добру (Петрова-
радин, Сремски Карловци, Ковиљ, Гардиновци), као и могућнос-
тима коришћења природних вредности подручја. Имајући у виду 
присутне природне вредности и карактеристике, али и присутне 
тенденције нерационалног искоришћавања природних ресурса и 
њиховог нарушавања, неопходно је да се на адекватан начин заш-
тите изворне аутохтоне вредности овог подручја, унапреди њихо-
во стање и зауставе негативни антропогени утицаји. У наведеном 
контексту потребно је дефинисање и заштита одвијања одређе-
них природних процеса и спречавање њиховог насилног мењања.  

2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ 

ДОКУМЕНАТА 

„Основни плански документ вишег реда је Просторни план 
Републике Србије чије се смернице разрађују плановима нижег 
реда. С обзиром да се део обухвата Просторног плана налази у 
оквиру Просторног плана подручја посебне намене Фрушке Горе 
до 2022. године (‚‘Службени лист АПВ‘‘, бр.16/04), његове ће се 
смернице уградити и у овај Просторни план, као и услови и смер-
нице из Просторног плана подручја инфраструктурног коридора 
аутопута Е-75, деоница Суботица-Београд (Батајница) („Служ-
бени гласник РС“, бр. 69/03 и 36/10), Просторног плана подручја 
посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију 
(Сомбор-Нови Сад-Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш) 
(„Службени гласник РС“, број 19/11), Стратегије развоја желез-
ничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспор-
та у Републици Србији од 2008. до 2015. године („Службени гла-
сник РС“, број 4/08) и Просторни план подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови 
Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница 
(„Службени гласник РС“, број 40/11).“

Извод из Просторног плана Републике Србије (Закон о 
Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020. године, 

„Службени гласник РС“, бр. 88/2010)

Просторни план Републике Србије утврђује оквир будућег 
просторног развоја Републике.

Основни циљеви заштите и одрживог коришћења природног 
наслеђа су: очување и унапређење биолошке разноврсности, 
вредности геонаслеђа и предела и развој јавних функција заш-
тићених подручја, првенствено у области научноистраживачког 
и образовног рада, културе, спорта и рекреације; одрживи развој 
заштићених подручја и остварење добробити локалних заједница 
кроз планско, контролисано и ограничено коришћење природних 
ресурса и простора као грађевинске категорије, развој туризма и 
пољопривреде; повезивање и усклађивање националног са међу-
народним системом заштите природе.

Специјални резерват природе ‚‘Ковиљско-петроварадински 
рит‘‘ је номинован за упис у Рамсарску листу.

Концепција развоја заштите биодиверзитета ће се заснивати 
на:

-  Заштити биодиверзитета кроз систем заштите природе у 
оквиру заштићених природних добара;

-  Заштити великог броја појединачних дивљих биљних и 
животињских врста;

- Успостављањe Пан-европскe еколошке мрежe Natura 
2000 и 

-  Идентификацији станишта међународнeг значаја. 
Основни циљ заштите, уређења и развоја предела су разно-

врсни, високо квалитетни и адекватно коришћени предели и фи-
зички уређена, за живот и боравак пријатна рурална и урбана на-
сеља и градови, развијеног идентитета заснованог на поштовању 
и афирмацији природних и културних вредности.

Концепција заштите, уређења и развоја предела подразумева 
различите приступе обезебеђивања квалитета предела, који се 
утврђују Студијом о пределима Србије, а у односу на циљеве 
просторног развоја појединих делова Србије, и то:

-  развој усклађен са специфичним развојним и регионал-
ним карактером предела и физичком структуром насеља 
на целој територији;

-  промоција, заштита и одрживо коришћење проглашеног 
природног и културног наслеђа (предела и природних и 
културних вредности у насељима) и њихово повезивање 
у простору (локалне, регионалне, државне eколошке и 
културне мреже);

-  јачање и промовисање постојећих и креиреање нових 
вредности у просторима у којима је вредност предела 
и амбијената насеља од посебног значаја за развој (ту-
ристичка, културна подручја) и/или представљају део 
интернационалних мрежа и пограничних области;

-  санација и креирање нових вредности у просторима у 
којима је вредност предела у потпуности деградирана па 
је могућа рестаурација или креирање нових вредности;

-  минимизирање негативних и стимулисање позитивних 
утицаја новог развоја на карактер и диверзитет предела 
у просторима са развојним приоритетом.

Основни циљ управљања шумама у шумским подручјима 
је одрживо (трајно) газдовање шумама, што подразумева упра-
вљање и коришћење шума и шумског земљишта на такав начин 
и у таквом степену, да се очува биодиверзитет, а продуктивност, 
обнављање, виталност и потенцијал шума да се доведу на ниво, 
којим би се задовољиле одговарајуће еколошке, економске и со-
цијалне потребе и данашњих и будућих генерација, како на ло-
калном, тако и на националном нивоу, водећи рачуна да се при 
том не угрозе и оштете неки други екосистеми.

Захтеви одрживог управљања могу се испунити само ако се 
обезбеде одређене претпоставке, а оне обухватају следеће опера-
тивне циљеве:

-  унапређивање стања шума;
-  повећање површина под шумом (пошумљавањем);
-  задовољавање одговарајућих еколошких, економских и 

социјалних функција шума;
- међугенерацијска и унутаргенерацијска равноправност у 

односу на вишенаменско коришћење шума. 
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Садашња шумовитост Јужнобачког региона је 7,5%, док План 
оптималне шумовитости за територију Јужно бачког региона до 
2014. године износи 12,2%. 

Одрживо ловно газдовање подразумева газдовање ресурсима 
популација дивљачи на начин и у обиму којим се трајно одржава 
и унапређује виталност популације дивљачи, производна спо-
собност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже 
испуњавање еколошких економских, и социјалних функција лов-
ства одржавајући њихов потенцијал ради задовољења потреба и 
тежњи садашњих и будућих генерација.

Оперативни циљеви узгоја дивљачи и развоја ловства су:
-   значајно повећање бројности популација ситне дивљачи;
-  повећање бројности крупне дивљачи, нарочито аутохто-

них и економски највреднијих врста;
-  побољшање структуре (полне и старосне) популација 

крупне дивљачи и побољшање   квалитета трофеја;
-   очување ретких и угрожених врста ловне дивљачи  и ос-

тале фауне (соколови, орлови, роде и др).
Привредни развој мора да се заснива на убрзању реформских 

процеса, повећању  продуктивности и много већем расту про-
изводње различитих сектора. Развој индустрије засниваће се на 
технолошкој ревитализацији, повећању запослености, на конку-
рентној производњи са потпуном интеграцијом најсавременијих 
технолошких решења, уз заштиту и очување животне средине, уз 
обезбеђење повољних општих, инфраструктурних и просторних 
услова и њену равномернију просторну дистрибуцију.

У погледу развоја пољопривреде, подручје третирано Пла-
ном, спада у I Регион који обухвата руралне општине у Војво-
дини. Има повољне земљишне и климатске услове, претежно 
задовољавајући демографски потенцијал, капитално-интензивну 
пољопривредну производњу, добру инфраструктуру и повеза-
ност са прерађивачком индустријом.

У погледу коришћења пољопривредног земљишта, основ-
ни циљ је заштита екосистемских, агроеколошких, економ-
ских, пејзажних, социокултурних и других важних функција 
пољопривредног земљишта, упоредо с унапређивањем простор-
но-хетерогених услова за производњу квалитетних пољопри-
вредно-прехрамбених производа.

Са аспекта развоја туризма, према ППРС, подручје обухваћено 
Планом, шире посматрано, налази се у оквиру дефинисаног ту-
ристичког кластера Војводина и припада издвојеној туристичкој 
дестинацији Нови Сад и Фрушка гора: СРП ‚‘Ковиљско-петрова-
радински рит‘‘ је означено као перспективно заштићено природ-
но добро, место укрштања два значајна коридора VII (Дунав) и 
коридора Х. Водеће туристичке активности ће се одвијати у окви-
ру летње рекреације, док ће остале активности бити излетничке, 
наутичке, еколошке, споменичке. Такође, простор третиран Пла-
ном представља и потенцијалну дестинацију винског и руралног 
туризма.

Основни циљ демографског развоја је ублажавање негативних 
тенденција које би се остварило кроз пораст нивоа плодности и 
позитиван миграциони биланс и достизањенивоа простог обна-
вљања становништва (стационарне популације) у дужем времен-
ском периоду.

Према Просторном плану Републике Србије у саставу функ-
ционално урбаног подручја (ФУП) међународног значаја, чији 
је центар Нови Сад, налазе се и општине чији су делови у обух-
вату овог Просторног плана. Поред тога, полазећи од постојећег 
стања у мрежи насеља, дефинисаних ФУП-а и потреба будућег 
одрживог и територијално уравнотеженог развоја извршено је 
рангирање центара у Републици Србији према функционално-
хијерархијској структури. Ускладу са тим Нови Сад је центар 
међународног значаја, док се Сремски Карловци, Инђија и Тител 
сврставају у општинске урбане центре.

Основни циљеви просторне организације и дистрибуције 
јавних служби су постизање социјалне једнакости и кохезије у 
доступности и квалитету услуга од општег интереса, јачање људ-
ских ресурса и оспособљавње локалних заједница за унапређење 
услуга од општег интереса.

Основни циљ у области водопривреде је оптимизација система 
водопривредне инфраструктуре и усклађивање развоја водопри-
вредних система са циљевима очувања животне средине и дру-
гих корисника простора.

На јединственом водопривредном простору Србије развијају 
се две класе водопривредних система: (а) регионални системи за 
снабдевање водом насеља; (б) речни системи - у оквиру којих се 
реализују објекти и мере за интегрално коришћење, уређење и 
заштиту вода. Дугорочна стратегија водоснабдевања у Војводини 
се заснива на формирању више регионалних система за водосна-
бдевање који се ослањају на акумулационе просторе површин-
ских вода и заштићена изворишта подземних вода. Из њих ће се 
снабдевати највећи број насеља, као и они технолошки процеси у 
којима је неопходна вода највишег квалитета.

Простор обухваћен овим Планом припада новосадском реги-
оналном систему (извориште: подземне воде; насеља и општине 
које снабдева: Нови Сад, Беочин, Бачки Петровац, Бачка Паланка, 
Темерин, Жабаљ).

Речне системе чине објекти за уређење водних режима, акуму-
лације, хидроелектране, ретензије за ублажавање великих вода, 
каналски системи са уставама, постројења за пречишћавање 
отпадних вода, захвати воде за разне технолошке потребе и на-
водњавање. 

Предметни простор припада бачком регионалном систему 
коришћења, уређења и заштите речних вода, који ће се у будућ-
ности постепено проширивати и на северни део Бачке. 

Систем се реконструише (повећање проточности делова ос-
новне каналске мреже, повећање капацитета водозахвата итд), а 
комплетира се и са низом постројења за пречишћавање отпадних 
вода (ППОВ), којима се штити квалитет воде у систему.

Вода за технолошке потребе се захвата из водотока, уз обавезу 
пречишћавања и рециркулације. Не дозвољава се изградња нових 
проточних система за хлађење ТЕ и других објеката. 

Подземну воду смеју да користе само индустрије које троше 
воду највишег квалитета.

У домену саобраћајне инфраструктуре, Просторни план Репу-
блике Србије је иницирао саобраћајне капацитете који се односе 
на простор у обухвату Плана.

У оквиру концепта путног (друмског) саобраћаја планиране су 
одређене активности на следећим путним капацитетима:

 - Државни путеви  I реда 
• бр. 22 (ауто-пут Е -75)-КОРИДОР Х, граница 

Мађарске (Хоргош) – Бачка Топола – Мали Иђош 
-  Србобран – Нови Сад – Инђија – Стара Пазова – 
граница АПВ Нови Бановци,  

• бр. 22.1, граница Мађарске (Хоргош) - Суботица – 
Бачка Топола – Мали Иђош - Србобран – Сириг -  
Нови Сад – Инђија – Стара Пазова – граница АПВ 
Нова Пазова

• бр. 22.2, (ДП бр.22.1) Марадик  – петља Марадик 
(ДП бр.22, Е-75),

• бр. 21, (Петроварадин) Нови Сад – Иришки Венац – 
Ириг – Рума – Јарак – граница АП Војводина мост 
на Сави (Шабац),

• бр. 7, Бачка Паланка – Нови Сад - Зрењанин – Жи-
тиште – Нова Црња – Српска Црња – граница Руму-
није (Žombolj).

 - Државни путеви II реда 
• бр. 122, Сента – Ада – Бечеј – Чуруг – Жабаљ – Жа-

баљ -  Шајкаш -  Е-75, 
• бр. 110, Каћ -Шајкаш – Вилово – Тител – Перлез – 

Ковачица – Селеуш.
Активности на одређеном путном правцу, подразумевају скуп 

различитих планских и пројектних решења и извођења грађевин-
ских радова на рехабилитацији и реконструкцији, доградњи и из-
градњи, на појединим деоницама утврђеног путног правца (или 
на целокупној дужини).

Планска решења обухватају и активности на путним правцима 
и путној инфраструктури  регионалног (или више регионалног) 
значаја и могу представљати приоритетну активност у оквиру 
тих територијалних целина уз сагласност надлежних републич-
ких институција:

На већ изграђеним деоницама наведених путних праваца биће 
спроведена рехабилитација и реконструкција, које подразумевају 
скуп мера (интервенција) у циљу подизања нивоа квалитета са-
обраћајнице и подизања нивоа саобраћајне услуге, у складу са 
утврђеним рангом пута. На планираним трасама (коридорима) 
извршиће се доградња и изградња:
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- активности на путном правцу, државни пут I реда Нови 
Сад (М-7) - Рума - Шабац (М-21) (са краком за Лозницу 
и веза са Босном и Херцеговином (М-19)) - Ваљево - По-
жега и даље веза ка Ивањици (М-21.1);

- активности на реализацији реконструкције и изградње 
постојећег државног пута     (М-7) I реда Нови Сад- 
Зрењанин;

- реконструкција и изградња мостова и тунела на примар-
ној мрежи;

У оквиру концепта развоја железничке мреже Србије на прос-
тору СПР ‚‘Ковиљско-петроварадински рит‘‘ и њене гравита-
ционе зоне егзистираће следеће железничке пруге:

 - магистрална бр. 2 (Е-85) коридор Х, (Београд)-Стара 
Пазова-Нови Сад-Суботица-државна границa-(Kelebia));

 - регионална бр. 6, (Нови Сад) - Распутница Сајлово - 
Римски Шанчеви - Орловат Стајалиште;

 - локална бр. 9, Петроварадин – Беочин.
Планира се ревитализација ових пруга са приоритетима:
Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - држ. граница (рекон-

струкција и изградња једноколосечне пруге у двоколосечну са 
мостом преко Дунава и чворовима Нови Сад и Суботица);

Остале пруге у мрежи - ревитализација и модернизација у 
складу са приоритетним потребама и могућностима финанси-
рања. 

У циљу повећања доступности овим просторима планира се за-
државање коридора свих раније укинутих пруга са циљем обнове 
уз претходно утврђену оправданост.

Концептом ваздушног саобраћаја у оквиру гравитационог под-
ручја овог простора основни капацитет у трансферу путника и 
CARGO саобраћаја за овај део АП Војводине ће бити  аеродром 
‚‘Никола Тесла‘‘ у Београду.

Сви делови мреже унутрашњих пловних путева у Србији су ди-
ректно или индиректно ослоњени на Дунав, који као стратешки 
правац треба да постане стециште највећих транспортних токова 
Србије. Развој лука на Дунаву, применом савремених транспорт-
них технологија, треба да омогући опслуживање фреквентних 
робних токова између земаља Западне, Средње и Источне Евро-
пе, Средоземља и земаља Блиског и Далеког Истока. Унапређење 
и развој речног транпорта треба планирати рехабилитацијом 
унутрашњих пловних путева са обезбеђењем чишћења, про-
дубљивања, сигнализације и одржавања, реконструкцијом, из-
градњом и модернизацијом лука, изградњом и увођењем речног 
информационог система и изградњом марина на дунавској плов-
ној мрежи.

Интермодални транспорт и логистички центри: Oкосницу 
транспортног система Србије чине путно-железнички коридор 
X и унутрашњи пловни пут-коридор VII-Дунав. Ови коридори 
припадају категорији интермодалних. Активности у оквиру ових 
коридора су везане за обезбеђења техничке базе и примену техно-
логија интермодалног транспорта.

Основни циљ у коришћењу минералних сировина и подземних 
вода је да буде строго контролисано, планско, одрживо и еконо-
мично, уз адекватне мере заштите, како би се постигла конку-
рентност на домаћем и светском тржишту. 

Да би се то постигло, треба утврдити следеће оперативне циље-
ве:

-  стимулисање детаљних геолошких истраживања и отва-
рања малих погона за експлоатацију, пре свега геолош-
ких ресурса, који се употребљавају као грађевински ма-
теријали;

-  подршка програмима коришћења техногених сировина, 
као замене природних материјала;

-  спречавање непланског коришћења минералних сирови-
на (нпр. песак и шљунак) и подземних вода;

-  систематично искоришћавање термалних и минералних 
вода, као извора обновљиве енергије и као фактора у раз-
воју бањског туризма. Будући развој сектора минералних 
сировина (обухватајући и коришћење подземних вода), а 
такође и рударства, као једне од важних привредних гра-
на, подразумева:

-  интензивирање и окончање основних геолошких и хид-
рогеолошких истраживања;

-  извођење детаљних истраживања у ширим зонама позна-
тих лежишта;

-  коришћење научних сазнања у сврху проналажења но-
вих, економски значајних концентрација минералних си-
ровина;

-  при отварању и раду рударских објеката стриктно по-
штовати и примењивати еколошке услове и стандарде 
и најбоље доступне технике заштите животне средине, 
укључујући и потпуну рекултивацију терена по завршет-
ку рударских радова;

-  избор локације, обим и начин селективног и ограниче-
ног коришћења, примарне прераде и транспорта каме-
на у заштићеним и еколошки значајним подручјима 
мора бити усаглашен са циљевима, условима и мера-
ма очувања биодиверзитета, предеоних обележја и кул-
турно - историјских вредности, феномена и предмета 
геонаслеђа, при чему је, законом, могуће селективно и 
ограничено коришћење минералних сировина у зони са 
режимом заштите III степена;

-  постојећи рудници камена у националним парковима и 
другим заштићеним подручјима ће се користити и раз-
вијати у складу са усаглашеном политиком заштите при-
родних добара и политиком минералних сировина, док 
ће, евентуално отварање нових, захтевати додатна истра-
живања и усаглашавања релевантних политика;

-  техничка и биолошка рекултивација и ремедијација су 
обавеза свих правних лица која учествују у процесу ге-
олошких истраживања и експлоатације минералних си-
ровина. До 2020. године је обавезна рекултивација свих 
рудника у националним парковима и другим заштиће-
ним подручјима, у складу са законом;

-  дефинисање резерви и квалитета подземних вода.
Два основна циља реформе енергетског система су обезбеђи-

вање сигурности и економичности снабдевања привреде и ста-
новништва енергијом и успостављање нових квалитетних услова 
рада, пословања и развоја у производњи и потрошњи енергије, 
који ће подстицајно деловати на привредни развој Републике Ср-
бије, заштиту животне средине и интеграцију у регионално и ев-
ропско тржиште енергије.

Развој енергетике и енергетске инфраструктуре, у циљу дос-
тизања вишег нивоа социо-економског развоја, ићи ће у сме-
ру усклађивања са привредно-економским развојем, односно 
усклађивањa развоја енергетских производних сектора са секто-
рима потрошње. 

Концепција  развоја енергетике заснована је на следећим  прин-
ципима:

 - одрживи развој подразумева рационализацију, ограни-
чење потрошње; 

 - смањење губитака и подизање нивоа енергетске ефи-
касности производње, транспорта, дистрибуције и ко-
ришћења енергије на свим нивоима;

 - смањење негативних утицаја на животну средину под-
разумева модернизацију енергетских објеката укљу-
чујући ревитализацију и технолошко унапређење, тј. 
замена садашњих технологија новим технологијама уз 
обавезну примену савремених технологија/уређаја за 
заштиту животне средине у циљу достизања стандарда 
ЕУ и норми дефинисаним међународним споразумима 
(Кјото протокол, међународни споразуми, Директива 
ЕУ и др.).

Основни приоритет је технолошка модернизација свих енер-
гетских објеката, инфраструктурних система и извора нафте, 
гаса, сектор електроенергетике са преносним системом и дистри-
бутивним системом и производни објекти термоелектране-топла-
не, сектор градске топлане и индустријске енергане. 

Развој и унапређење електронских комуникација реализоваће 
се у складу са просторно-функционалном територијализацијом 
Републике, а на основу утврђених планова развоја појединих опе-
ратера. Ради ефикаснијег и бржег развоја, као и ангажовања свих 
потенцијалних извора финансирања, приступиће се потпуној ди-
гитализацији система електронских комуникација, обезбеђење 
универзалног сервиса сваком домаћинству, обезбеђење широко-
појасног приступа мрежи сваком привредном субјекту, државним 
установама,  организацијама и грађанима, обезбеђење најмање 
по један мобилни прикључак сваком грађанину, обезбеђење дос-
тупности најмање седам радио-ТВ канала, у дигиталном облику, 
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до сваког становника, потпуна замена аналогне комутације, као 
и дигиталне из старије генерације, доградња постојеће мреже 
магистралних оптичких каблова, а по потреби реконструкција 
постојећих релација.

Концепција просторног развоја у сектору гасне привреде – 
Влада је усвојила 2007. године Национални акциони план за га-
сификацију на територији Републике Србије који је у складу са 
циљевима Стратегије. У наредном периоду предвиђа се градња 
нових гасовода у Војводини (420 km) и у централној Србији (више 
стотина km). Потписани меморандум о изградњи транспортног 
гасовода „Јужни ток” преко територије Републике Србије у ду-
жини од око 400 km, капацитета минимум 30 милиона m3/дан 
природног гаса треба да се реализује до 2015. године чиме ће се 
остварити и други правац снабдевања. Правац који ће магистрал-
ни гасовод „Јужни ток” имати у Републици Србији биће дефи-
нисан студијом изводљивости која ће бити завршена током 2010. 
године, док ће изградња почети најкасније 2011. године.

Концепција просторног развоја у сектору нафтне привреде – 
предложени Паневропски Нафтовод (ПЕОП) представља реалну 
могућност допреме руске нафте из Каспијског басена. Укупна ду-
жина нафтовода је око 1.230 km који ће пратити трасу постојећих 
нафтовода. Пројекат изградње система продуктовода кроз Репу-
блику Србију (Панчево - Смедерево - Јагодина - Ниш; Панчево-
Нови Сад; Панчево-Београд; Нови Сад- Сомбор) конципиран је у 
циљу подизања економске ефикасности и еколошке безбедности 
снабдевања са моторним горивима главних центара тржишне 
потрошње на територији Републике Србије, али и гравитирајућег 
окружења. Систем продуктовода подразумева и изградњу терми-
нала у Панчеву, Смедереву, Јагодини, Нишу, Новом Саду, Сом-
бору и Београду. За овај пројекат је делимично израђена техни-
чка документација сходно Одлуци о изради Просторног плана 
подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику 
Србију („Службени гласник РС”, број 15/09). У случају реализа-
ције изградње објекта за прераду сирове нафте на Дунаву биће 
омогућена и изградња нафтовода и продуктовода на одговарајући 
начин. Предвиђа се даља изградња пумпних станица у градовима 
и дуж путева.

Концепција заштите и унапређења животне средине заснива 
се на:

- очувању природних вредности, што подразумева квали-
тетну животну средину (чист ваздух, квалитетна вода за 
пиће, очувано пољопривредно земљиште, постојаност 
екосистема и биодиверзитета);

- заштити природних вредности и непокретних културних 
добара кроз делотворно управљање заштићеним под-
ручјима;

- планирању на основама одрживог развоја односно ра-
ционалног коришћења природних ресурса - земљишта, 
воде, сировина и других природних ресурса, уважа-
вајући „еколошки” капацитет простора, уз повећано ко-
ришћење обновљивих извора енергије;

- процени утицаја планова, програма, објеката и активнос-
ти на животну средину, као основу за планирање мера 
заштите. Интегрисање заштите животне средине у се-
кторе планирања, пројектовања и изградње, кроз инстру-
менте процене утицаја (СПУ за планове и програме, ПУ 
за пројекте).

Према ППРС, односно предвиђеном стању квалитета живот-
не средине и мерама заштите животне средине, које је потребно 
предузимати у односу на степен загађености, Резерват припада 
подручју веома квалитетне животне средине, а у осталом делу  
обухвата Плана налази се подручје загађене и деградиране жи-
вотне средине (Нови Сад), подручја угрожене животне средине 
(Инђија, Тител) и подручје квалитетне животне средине (Срем-
ски Карловци). За сваку категорију су предвиђене мере за спре-
чавање деградације и унапређење постојећег стања, с циљем очу-
вања природних вредности.

Међународну сарадњу треба развијати у циљу заштите вода  
Дунава од загађивања.

Основни циљ развоја и заштите културног наслеђа је да се 
оно дефинише као развојни ресурс, заштити, уреди и користи на 
начин који ће допринети успостављању регионалног и локалног 
идентитета у складу са европским стандардима заштите. Под-
ручја са заштићеним, уређеним и адекватно презентираним кул-

турним наслеђем јачаће привлачност и конкурентност за инвес-
тирање и развој туризма. 

Извод из Регионалног посторног плана АП Војводине до 2020 год. 
(„Службени лист АПВ“, бр. 22/2011)

Заштита и уређење предела

Основни циљ је заштита, уређење и развој предела уз очување 
изворних одлика,  идентитета и  диверзитета предела, уз афирма-
цију природних и културних вредности.

Природне пределе у заштићеним подручјима планским ре-
шењима и плановима управљања заштитити: обезбедити заш-
титу структуре предела и несметано функционисање природ-
них процеса; обезбедити заштиту биодверзитета и очување и 
успостављање еколошких мрежа; санирати нарушене природне 
и естетске вредности природних предела (ревитализација и рес-
таурација) у складу са режимом заштите; обезбедити ревалори-
зацију вредности и презентацију природних, културно-исто-
ријских и естетских вредности предела. 

Развој руралних предела засновати на уважавању њиховог спе-
цифичног предеоног карактера, затечених вредости и капацитета 
предела, а урбаних предела који су изложени бројним и конфлик-
тним притисцима развоја, обезбедити кроз унапређење/очување 
слике и структуре урбаног предела и креирање позитивног архи-
тектонског идентитета градова и насеља.

Приоритети заштитe и уређењa предела на простору обухвата 
ППППН до 2015. године су подручја посебних природних и кул-
турних вредности, туристичке дестинације (река Дунав) и прос-
тори и насеља уз саобраћајне коридоре.

Заштита природних добара и биодиверзитета

Основни циљ је заштита и унапређење природних добара и 
биодиверзитета. У планском периоду у обухвату ППППН заш-
тићена подручја задржавају статус заштићених, осим Споменика 
пророде ‚‘Шимшир‘‘ у Сремским Карловцима са кога се скида 
заштита. За Ковиљско-петроварадински рит, новом студијом је 
извршена ревизија заштићеног подручја и предложене нове гра-
нице са новим режимима заштите. 

Предстојећим процесом валоризације станишта заштићених 
и строго заштићених врста од националног значаја, потребно је 
утврдити на којим стаништима постоје услови за трајно очување 
природних вредности, а за које постоје други приоритети одржи-
вог развоја. 

Национални парк Фрушка гора и Ковиљско - петроварадин-
ски рит задржавају међународни статус заштите као подручја од 
међународног значаја за очување биолошке разноврсности. Пред-
лаже се стицање међународног статуса заштите за Ковиљско-
петроварадински рит,  номинацијом за упис у Рамсарску листу. 

Еколошку мрежу на простору обухвата ППППН, обухватају 
међусобно повезана утврђена еколошки значајна подручја и еко-
лошки коридори. Фрушка Гора и Ковиљски рит представљају 
утврђена еколошки значајна подручја, а река Дунав и његов обал-
ски појас са насипом чине утврђени еколошки коридори од међу-
народног значаја. Део еколошке мреже су и  еколошки коридори 
од локалног значаја на простору  обухвата ППППН.

Еколошки значајна подручја и коридори националне еколошке 
мреже, биће предложени за европску еколошку мрежу NATURA 
2000 до дана приступања Републике Србије Европској унији.

У циљу јачања прекограничне сарадње АП Војводине у обла-
сти заштите природе, у планском периоду посебан значај има НП 
‚‘Фрушка Гора‘‘ на простору обухвата ППППН. 

У заштићеним подручјима нису дoзвољене активности и 
радње, којима се угрожава изворност биљног и животињског 
света, хидрографске, геоморфолошке, геолошке, културне и пеј-
сажне вредности, осим радњи којима се одржава или успоставља 
природна равнотежа и остварују функције природног добра, са-
гласно утврђеном режиму заштите и његовом значају. 

У деловима простора еколошки значајних подручја и међуна-
родно значајних подручја за очување биолошке разноврсности 
који се налазе: 

 - у заштићеним подручјима и њиховим заштитним зона-
ма, спроводе се мере заштите заштићених подручја на-
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ведених у актима о заштити;
 - на стаништима заштићених и строго заштићених врста 
од националног значаја, спроводе се мере заштите ста-
ништа заштићених и строго заштићених врста;

 - у простору еколошких коридора, могу се планирати 
садржаји и активности у складу са мерама заштите еко-
лошких коридора. 

У подручјима у поступку заштите, подручјима у поступку ва-
лоризације и подручјима планираним за заштиту, могу се пла-
нирати активности и садржаји у складу са мерама заштите ста-
ништа заштићених и строго заштићених врста од националног 
значаја. 

Потребно је прибавити посебне услове заштите природе при-
ликом укрупњавања пољопривредног земљишта, планирања по-
дизања пољозаштитних појасева око насељених места и пројек-
товања зелених појасева уз постојеће и планиране саобраћајнице 
на простору ППППН.

Приоритети заштите природних добара и биодиверзитета на 
простору обухвата ППППП до 2015. године су: уписивање Ко-
виљско-петроварадинског рита (са Крчединском адом) у Рамсар-
ску листу, израда урбанистичких планова за локалитете у заш-
тићеним подручјима на којима је регистрована или планирана 
изградња већег обима и заснивање информационог система о 
заштићеним подручјима и биодиверзитету.

Заштита и коришћење пољопривредног земљишта заснива се 
на концепту одрживог пољопривредног и руралног развоја.  Са 
становишта одрживости, приоритет има успостављање ефи-
касних механизама заштите плодних ораничних земљишта од 
преузимања у непољопривредне сврхе као и предузимање мера 
за спречавање еколошких и здравствених ризика везаних за ин-
тензивну, монокултурну и високо механизовану ратарску произ-
водњу.

На заштићеним подручјима посебних природних вредности, 
мерама просторног планирања се мора прецизирати подршка ин-
тегралном управљању пољопривредним и шумским земљиштем, 
у циљу очување ретких, заштићених и других посебно вредних 
природних добара.

Основни циљ у области шума и шумског земљишта је њихово 
одрживо управљање и коришћење. Оперативни циљеви у делу 
одрживог коришћења шума и шумског земљишта су: повећање 
површина под шумама и заштитним појасевима дрвећа (пољо-
заштитни и ветрозаштитни појасеви и други облици подизања 
зеленила); унапређење стања шума; развијање потребне семенске 
и расадничке производње; задовољење заступљених и одгова-
рајућих функционално - наменских захтева везаних за заштит-
но-регулаторне, привредне, социокултурне и др. функције уз ус-
постављање стабилних стања састојина и планска производња и 
координирано, односно интегрисано деловање. 

У циљу одрживог развоја шумарства и лова такође  треба тежи-
ти повећању површина под шумама, како на шумском и пољопри-
вредном земљишту, тако и дуж коридора инфраструктуре, где је 
то могуће. 

Одрживо ловно газдовање подразумева газдовање ресурсима 
популација дивљачи на начин и у обиму којим се трајно одржава 
и унапређује виталност популације дивљачи, производна спо-
собност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже 
испуњавање еколошких економских, и социјалних функција лов-
ства одржавајући њихов потенцијал ради задовољења потреба и 
тежњи садашњих и будућих генерација.

Оперативни циљеви узгоја дивљачи и развоја ловства су: зна-
чајно повећање бројности популација ситне дивљачи, повећање 
бројности крупне дивљачи, нарочито аутохтоних и економски 
највреднијих врста, побољшање структуре (полне и старосне) по-
пулација крупне дивљачи и побољшање квалитета трофеја као и 
очување ретких и угрожених врста ловне дивљачи и остале фа-
уне.

Основни циљ развоја водних ресурса је одрживо коришћење 
вода уз адекватне мере заштите. Оперативни циљеви између ос-
талог подразумевају: успостављање интегралног и интерсектор-
ског планирања коришћења и заштите водних ресурса, рацио-
нално коришћење водних ресурса и обједињавање корисника у 
регионалне водопривредне системе, искоришћење енергетског 
потенцијала река и изграђених хидросистема, смањење и кон-
тролу тачкастих и дифузних извора загађења, рециркулацију ко-
ришћених вода као и унапређење система заштите од вода. 

Планским мерама треба омогућити рационално и вишенамен-
ско коришћење вода (пловидба, рекреативне и туристичке актив-
ности, порибљавање и сл.) путем заштите и коришћења водних 
ресурса који подразумевају оптимизирање режима вода, праћење 
стања и анализу квалитета вода.

Основни циљ у области водопривреде је уређење, заштита и 
коришћење интегралних водопривредних система и усклађи-
вање са заштитом животне средине и осталим корисницима у 
простору, ради заштите вода и заштите од вода.  Мања насеља, 
туристички локалитети и центри, као и викенд зоне, проблем од-
вођења отпадних вода решаваће преко компактних мини уређаја 
за биолошко пречишћавање.

Основни циљ у развоју туризма је одрживи развој туризма 
уз сарадњу приватног, јавног и невладиног сектора, јачање пре-
кограничне сарадње, увођење стандарда и успостављање кон-
курентне туристичке привреде. Оперативни циљеви у области 
одрживог развоја туризма су: усклађивање туристичког развоја 
и заштите ради унапређења животне средине, с акцентом на 
заштиту природног и културног наслеђа и њихово адекватно ко-
ришћење, усклађивање развоја туризма са квалитетом живота 
становника и задовољавања њихових потреба, изградња и одр-
жавање одговарајуће туристичке инфраструктуре и економска 
одрживост.  У области јачања прекограничне сарадње приори-
тет имају: компатибилност прекограничне сарадње у туризму и 
комплементарним делатностима; интеграција са осталим евроре-
гионима у привредном, економском, социјалном смислу; једин-
ствен наступ на туристичком тржишту кроз стварање јединстве-
ног туристичког кластера. У области конкурентне туристичке 
привреде акценат треба ставити на ставарање препознатљивог 
имиџа на туристичком тржишту, формирању туристичке понуде 
у складу са савременим трендовима на иностраном туристичком 
тржишту, привлачење светских брендова и стварање сопствених 
брендова.  Концепција просторног развоја туризма подразумева 
утврђивање облика туризма/туристичких производа према ту-
ристичким ресурсима.

Са аспекта развоја туризма, према РПП АПВ, СРП Ковиљско-
петроварадински рит представља туристичку дестинацију. Спе-
цифични елементи производа градског туризма су стара градска 
језгра Новог Сада и  Сремских Карловаца, која представљају ком-
плексне туристичке вредности као и фестивали и догађаји, који 
се често организују у старим градским језгрима и/или атрактив-
ним амбијенталним целинама. У том контексту значајни је плов-
ни-водни пут Дунав са развијеним наутичким туризмом. 

Екотуризам је облик туризма који се темељи на активностима 
туриста у пределима очуване природе и заштићеним природним 
добрима. То је туризам малог утицаја на животну средину, који 
доприноси очувању природних станишта и врста. Најзначајнији 
видови екотуризма, везано за сва природна добра, а у зонама 
заштите у којима је то дозвољено су: посматрање птица (bird 
watching) - посебно везан за Рамсарска подручја; фото-сафари; 
едукативни туризам; научно-истраживачки туризам; рекреатив-
не активности у природи. Приоритети до 2015.године међу фор-
мираним или започетим целинама туристичке понуде су Нови 
Сад са Петроварадинском тврђавом и  Фрушка Гора са Сремским 
Карловцима.

Путни саобраћај  је присутан преко путног и железничког  
коридора Х. У  планском периоду је предвиђено комплетирање 
саобраћајне инфраструктуре у оба коридора (реконструкција и 
изградња). Такође планирана је и изградња и реконструкција у 
оквиру постојећих коридора државних путева у оквиру планског 
подручја.

Водни саобраћај је присутан на међународном пловном путу 
реке Дунав. У планском периоду је предвиђено подстицање 
транспорта на унутрашњим пловним путевима. 

У оквиру граница ППППН је већ дефинисана међународна би-
циклистичка стаза (EuroVelo - европска мрежа бициклистичких 
рута: руте 6 уз Дунав). За развој бициклистичког саобраћаја по-
себно су погодна подручја у заштићеним природним целинама 
(национални парк, специјални резервати природе и др). За локал-
не самоуправе док ће обезбеђење просторних услова за кретање 
бицикала унутар насеља бити обавеза урбанистичких планова 
насеља.

У области енергетике посебан приоритет представља повећање 
коришћења природног гаса и обновљивих извора енергије, ко-
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ришћење нових енергетски ефикаснијих и еколошки прихватљи-
вих енергетских технологија и уређаја и опреме за коришћење 
енергије.

Од посебног значаја је улагање у нове енергетске изворе са но-
вим гасним технологијама и когенерацијске производне објекте 
са комбинованом производњом топлотне и електричне енергије.

У циљу достизања једног од главног покретача снага нове 
економије која се карактерише фузијом ICT и њихових примена, 
електронске комуникације се морају развијати као савремени 
систем што подразумева увођење најсавремених технологија у 
области електронских комуникација, модернизацију постојеће 
инфраструктуре и објеката и изградњу широкопојасне мреже на 
свим нивоима.

Основни циљ  заштите животне средине је  снажна афирма-
ција концепта заштите и унапређења животне средине као осно-
ве уравнотеженог развоја, коришћења и уређења АП Војводине. 
У контексту заштите и унапређења животне средине неопходно 
је зауставити даљу деградацију и вршити превенцију, санацију 
и ревитализацију угрожених подручја, поштовањем следећих 
принципа: одрживо коришћење природних ресурса и очување 
и унапређење еколошки осетљивих природних вредности (заш-
тићена природна добра), смањење нивоа загађења животне 
средине, санација најугроженијих подручја, успостављање ло-
калних регистара извора загађивања животне средине, као дела 
националног регистра, са системом контроле и континуираним 
праћењем параметара, који карактеришу квалитет животне сре-
дине. Предвидети заштиту, обнову и санацију заштићених при-
родних подручја, уз очување еколошке равнотеже. Мере и актив-
ности у делу заштите животне средине, дефинисане РПП АПВ, 
спроводе се према просторној диференцијацији животне средине. 

Поред уважавања еколошког капацитета простора, неопход-
но је адекватно управљати заштићеним природним добрима (у 
складу са уредбама, које су донете за наведена природна добра), 
у циљу очувања и заштите природних вредности и непокретних 
културних добара.

У области управљања отпадом дефинисана је неопходност 
удруживања општина, у складу са одредбама Стратегије упра-
вљања отпадом и ППРС, ради заједничког управљања отпадом 
чиме ће се успоставити систем регионалних центара за упра-
вљање отпадом.

Процене утицаја планова и програма на животну средину 
представљају значајан основ за планирање мера заштите живот-
не средине. Кроз инструменте процене утицаја (СПУ за плано-
ве и програме, ПУ за пројекте) вршиће се интегрисање заштите 
животне средине у секторе планирања, пројектовања и изградње.

РПП АПВ предлаже се шире сагледавање културног наслеђа 
у виду културних подручја  (простор са већом концентрацијом 
непокретних културних добара, која су у територијалном, исто-
ријском, културном и стилском погледу повезана и чине визуел-
ни и духовни идентитет тог простора) и културних предела (кул-
турно-пејзажних целина). Као специфична културна подручја у 
границама ППППН  издвајају се подручје Фрушке Горе  и поду-
навско подручје. На простору АП Војводине могу се груписати 
следеће културно-пејсажне целине: фрушкогорски манастири, 
Сремски Карловци, Петроварадинска тврђава и историјски град 
Нови Сад.

Извод из Просторног плана подручја посебне намене Фрушке 
горе до 2022. године (у даљем тексту: ППППНФГ)

У обухвату Просторног плана налази се део Националног пар-
ка ‚‘Фрушка Гора‘‘ (у даљем тексту: НП ‚‘Фрушка гора‘‘), и то на 
подручјима општина Сремски Карловци и Инђија. 

У складу са Законом о националним парковима, ППППНФГ 
одређени су режими заштите I, II и III степена и утврђени су ус-
лови за изградњу, уређење и коришћење простора по зонама заш-
тите (услови за изградњу на грађевинском земљишту, услови за 
изградњу виноградарских кућа, објеката за одмор и рекреацију, 
услови за изградњу објеката за привреду).

ППППНФГ је обавезујући документ, тако да су правила и усло-
ви из наведеног плана уграђени у Просторни план.

Заштићена природна добра

На основу ППППНФГ у циљу заштите, очувања и унапређења 
простoрних целина са значајним природним вредностима и поја-

вама, одређени су режими коришћења и мере заштите на под-
ручју заштићеног природног добра. 

На предметном простору се налази део НП ‚‘Фрушка гора‘‘ 
(општина Инђија) под називом Чортановачка шума (К.О. Чорта-
новци, Г.Ј. 3802 ‚‘Чортановачка шума – Хопово – Велика Ремета‘‘, 
одељење 52 (а, б, ц, 3, 4, 5, 6), 53 и 54, површина 84 ha).

На овом локалитету успостављен је режим заштите II степена.
На подручју општине Сремски Карловци се налази део НП 

‚‘Фрушка гора‘‘ са површином од 631,40 ha. У оквиру ове површи-
не су локалитети под режимима I, II и III степена заштите.

У I степену заштите је Стражилово са површином од 14,10 ha 
као значајан  локалитет заштите шумских екосистема, где је за-
ступљена мешовита састојина храстова са грабићем, значајна као 
субмедитеранска заједница реликтног карактера и кострика која 
заслужује најстрожу заштиту.

У II степену заштите се налази већи део површина под шумом 
(на падинама Фрушке горе и део Калишта у приобаљу Дунава).

У III степену заштите су:
 - црни граб на Стражилову као појединачно стабло;
 - напуштени површински копови ‚‘Стражилово 1‘‘ и 
‚‘Стражилово 2‘‘ као биодиверзитетске вредности;

 - туристичко-рекреативни локалитети на Стражилову.
Све остале површине на територији општине Сремски Карлов-

ци су у оквиру заштитне зоне НП ‚‘Фрушка гора‘‘.

Привреда

Имајући у виду услове заштите природне средине и култур-
но-историјских и амбијенталних вредности, ограничавајуће 
просторне услове, као и оцену степена развијености постојећих 
привредних капацитета, валоризацију фактора атрактивности и 
компаративних предности подручја, приоритет у развоју  треба 
да добију следеће активности:

 - у области пољопривреде: виноградарство, воћарство, 
сточарство, рибарство, пчеларство,  лековито биље;

 - у области индустрије: капацитети који не захтевају зна-
чајније ангажовање простора, велики обим транспорта, 
не изазивају загађивање животне средине и омогућавају 
висок ниво ангажовања радне снаге;

 - у области занатства: капацитети намењени пружању ус-
луга човеку и домаћинству (становништво и посетиоци), 
капацитети са карактеристикама мале привреде, тради-
ционални занати;

 - у области трговине: специјализовани капацитети на-
мењени задовољавању потреба посетилаца; 

 - у области угоститељства и туризма: специјализовани 
капацитети високог квалитета намењени пружању услу-
га пића и исхране посетиоцима, капацитети за смештај 
посетилаца, капацитети за обједињавање и презентацију 
туристичке понуде. 

Туризам

Развој туризма на подручју обухваћеном Просторним планом 
треба ускладити са принципима одрживог развоја, што подразу-
мева:

- обезбеђење планираног, усмереног и ограниченог ко-
ришћења свих природних ресурса;

- формирање таквог производа и пласмана, који ће бити 
атрактиван и одговарајући за задовољавање потреба ту-
риста.

Према просторној организацији датој у ППППНФГ, подручје 
обухваћено Просторним планом припада:

I зони Подунављe – Дунав треба и може да буде окосница раз-
воја туризма. Туристички локалитети су:

- Сремски Карловци, дефинисани су као туристички цен-
тар I категорије, регионални центар културног туризма; 

- Чортановци, туристички локалитет, дефинисан као купа-
лишни и спортско-рекреативни центар.

II зони Иришки Венац – подручје обухваћено Просторним пла-
ном припада мањим делом овој зони. Доминантне активности су 
рекреација и одмор, који нуди природни амбијент шуме, свеж 
ваздух. Као туристички локалитет издваја се Стражилово, дефи-
нисано као центар културног туризма.
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У границама обухвата Просторног плана, за делове Резервата 
развој туризма је детерминисан прописаним режимима и мерама 
заштите, у складу са Уредбом.

Саобраћајна инфраструктура

Путни - друмски саобраћај - међународни коридори, Коридор 
Х и Коридор Хб, повезани су преко Фрушке горе магистралним 
правцима М-18, М-18/1, М-21 и М-22/1.

Путни правци М-18 и М-21 имају и значајну улогу у повезивању 
Војводине са осталим деловима наше државе, као и са Републи-
ком БиХ и Републиком Хрватском, државама у окружењу.

Магистрални путеви2

У складу са стратешким опредељењем развоја саобраћаја на 
посматраном подручју за магистралне путне правце неопходно је 
планирати активности које би довеле ове правце у складу са план-
ским циљевима. Реализацијом ових активности би се остварили 
постављени циљеви и обезбедили неопходни услови за одвијање 
саобраћаја кроз заштићено природно добро.

Табела 2. Магистрални путеви - план активности

Бројпута Стратешка опредељења по деоницама

М-21

Нови Сад - Парагово - Иришки Венац - Ириг

Изградња тунела испод Иришког венца и изградња 
приступних путева за потребе тунела

Изградња обилазнице око насељеног места Ириг

Изградња треће траке за спора возила-успонска трака 
са сремске стране

Веза пута М-21 са обилазницом око Ср. Каменице

Изградња обилазнице око Петроварадина и моста 
преко Дунава - веза са  Е-75

М-22.1
Нови Сад - Банстол - М-22.2 (Инђија) 

Изградња треће траке за спора возила - успонска 
трака до Банстола

Железнички саобраћај - магистрални правци Суботица - Бео-
град, Шид - Београд, који пресецају, односно тангирају подручје 
Фрушке горе, представљају саставни део мреже пруга за велике 
брзине Европе и налазе се у приоритетном саобраћајном Кори-
дору „Х“.

 Модернизација пруге Београд-Суботица оствариће се рекон-
струкцијом постојеће једноколосечне пруге у двоколосечну пру-
гу за мешовити саобраћај и велике брзине и подразумева решења 
која су:

 - технички и технолошки савремена, са високим степеном 
безбедности у одвијању саобраћаја;

 - економски рационална и уклопљена у постојећу и пла-
нирану просторну структуру у коридору  пруге;

 - на целој својој дужини пруга мора да буде двоколосечна, 
електрифицирана и опремљена савременим сигнално-
сигурносним постројењима, тако да има максималну 
пропусну и превозну моћ у датим условима;

 - пруга мора да испуни све услове АГЦ Споразума о 
најважнијим магистралним пругама Европе у погледу 
брзине вожње, нагиба нивелете, дужине претицајних 
колосека, дужине перона, осовинских оптерећења, га-
барита, денивелације путних прелаза и других услова.

Водни саобраћај - ободно присутан (река Дунав) у односу на 
простор Фрушке горе, може својим капацитетима да допринесе 
лепези понуде овог простора у циљу постизања што бољих еко-
номских ефеката.

Коришћење вода на постојећим водотоцима европског ранга 
за пловидбу, подразумева рационалан развој водног саобраћаја, 
што за услове пловидбе Дунавом подразумева реконструкцију и 
доградњу постојеће инфраструктуре у складу са европским стан-
дардима.

Водопривредна инфраструктура

На подручју Фрушке горе развијаће се вишенаменски системи, 
којима се интегрално решавају проблеми коришћења и заштите 
вода, уређења водних режима и одбране од поплава: 

 - регионални системи за обезбеђивање вода највишег ква-
литета, за насеља и оне индустрије које захтевају воду 
тог квалитета;

 - регионални системи за коришћење, уређење и заштиту 
речних вода (тзв. речни системи), којима се подмирују 
остали корисници и уређују и штите воде.

Енергетска инфраструктура 

Сва постојећа гасоводна мрежа на подручју Фрушке горе укљу-
чена је у јединствен гасоводни систем Републике Србије. 

На подручју Фрушке горе, а на простору oбухвата Просторног 
плана, изграђени су следећи гасоводи:

 - МГ 04/II (Госпођинци - Батајница);
 - РГ 04-17 (МГ 04/II - Сремска Митровица);
 - РГ 04-05 (РГ 04-17 - Инђија);
 - гасовод високог притиска од МГ 04/ II до ГМРС Бешка;
 - разводни гасовод Инђија - Нови Карловци;
 - МГ 04/II Бешка;
 - МГ 04/II Бановци.

Стратешки развој гасоводне мреже ће се одвијати по принципу 
хијерархијске структуре, где ће се на већ постојеће магистралне и 
разводне гасоводе прикључивати и изградити разводни и дистри-
бутивни гасоводи. Опредељење за развој гасоводне инфраструк-
туре засновано је на утврђеним потребама подручја.

Стратешко опредељење за развој гасоводне инфраструктуре 
везано је за рационално коришћење и штедњу необновљивих 
ресурса и произведене енергије, стимулисање примене нових 
технологија производње енергије (нарочито оних које доприносе 
рационалном коришћењу, штедњи енергије и заштити животне 
средине) и смањење конфликата између коришћења енергетских 
ресурса и заштите животне средине.

У области електроенергетске инфраструктуре потребно је 
обезбедити довољно капацитета у постојећим ТС 110/20 kV и из-
градити нове капацитете. 

Средњенапонски 35 kV водови прећи ће на 20 kV напонски 
ниво, а трафостанице  35/10 kV и 35/20 kV задржаће се као 20 kV 
разводна чворишта.Целокупна 10 kV мрежа ће се реконструисати 
за рад на 20 kV напонски ниво. 

Електронска комуникациона инфраструктура

За квалитетно одвијање електронског комуникационог са-
обраћаја потребно је изградити квалитетне спојне путеве оптич-
ким кабловским везама, уз све главне и локалне путне правце.

Заштита животне средине

Стратешко опредељење развоја подручја НП ‚‘Фрушка гора‘‘ 
усмерено је на реализацију посебних режима заштите простор-
них целина са значајним природним вредностима и санацију, 
заштиту и унапређење природних и радом створених вредности 
животне средине, уз очување аутохтоности овог простора.

У циљу заштите природних ресурса, спречиће се њихова даља 
деградација, што подразумева унапређење комуналне опремље-
ности насеља и туристичких локалитета адекватним водоснабде-
вањем, посебно водом за пиће, изградњом канализационе мреже 
за одвођење отпадних вода, изградњом колектора за прикупљање 
вода из насеља и станица за пречишћавање, увођењем система 
даљинског грејања и одлагањем комуналног отпада на уређене 
депоније, које се налазе изван граница НП ‚‘Фрушка гора‘‘.

С обзиром да пруга за возове великих брзина пролази и кроз 
подручје НП „Фрушка гора“ (Чортановачке шуме), које је при-
родно добро од изузетног значаја, у циљу заштите биљног и жи-
вотињског света потребно је:

 - обезбедити заштиту земљишта и подземних вода од 
загађења при редовном функционисању пруге и у акци-
дентним ситуацијама;

 - ублажити могуће негативне утицаје модернизације пру-
2 По Закону о јавним путевима (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 101/05) магистрални и регионални путеви су постали  државни путеви I и II реда
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ге и постављања заштитне ограде за племениту дивљач 
и осталу дивљу фауну, изградњом и уређењем пропус-
та за животиње и одговарајућим планирањем ремиза. 
Планиране ремизе морају бити део укупног система озе-
лењавања атара, односно ширег простора;

 - обезбедити да се на местима пресецања депресија и 
влажних ливада оцедне воде са трасе пруге не сливају 
у околне депресије са природном водом, већ у посебне 
таложнике;

 - рекултивисати позајмишта и депоније земље према по-
себним пројектима.

Ради ублажавања могућих негативних утицаја који ће наста-
ти модернизацијом пруге за возове великих брзина, предлаже се 
следећа мера:

 - на потезу НП „Фрушка гора“, као и његове заштитне 
зоне, није дозвољено отварање никаквих позајмишта 
нити трајно депоновање земљаног или другог материја-
ла, као ни насипање постојећих депресија, потока, а на-
рочито ритских подручја. Дуж пружног појаса може се 
привремено депоновати само хумус који ће се, у целини, 
искористити за санацију оштећеног терена.

Дуж аутопутева примењиваће се адекватне мере заштите од 
буке и формираће се заштитни појасеви, у складу са Просторним 
планом подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75.

Извод из Просторног плана инфраструктурног коридора ауто-пута 
Е-75  деоница Суботица-Београд (Батајница)

Саобраћајна инфраструктура

Подручје Просторног плана инфраструктурног коридора ау-
то-пута Е-75, деоница Суботица-Београд (Батајница) (у даљем 
тексту: ПП инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75) обух-
вата простор укупне површине од 211048 ha. На делу територије 
општина Инђија и Града Нови Сад обухвата:

Град Нови Сад: целе катастарске општине Ченеј, Кисач, Румен-
ка, коридор кроз Нови Сад 4, Нови Сад 1, Нови Сад 3, целе катас-
тарске општине Каћ, Ковиљ, Будисава;

Општина Инђија: целе катастарске општине Бешка, Крчедин 
и Н. Карловци.

У зони Новог Сада аутопут Е-75 је главни апсорбер саобраћај-
ног оптерећења у даљинском саобраћају, јер на простору Новог 
Сада настају следећи категорисани путни правци:

 - магистрални пут М-22.1 Суботица - Нови Сад - Београд 
је основни алтернативни правац аутопута и саобраћајно 
је најинтензивнији јер су присутне све структуре кре-
тања (изворно циљни, транзити и сл.) као и све струк-
туре возила. На простору Новог Сада се мора изградити 
нова траса  како би се минимизирали негативни утицаји 
повећаног интензитета саобраћаја на квалитет животне 
средине;

 - магистрални пут бр. 7 (Бачка Паланка - Нови Сад - 
Зрењанин) дијаметрално пресеца овај простор и аутопут 
и кумулише сва кретања у зони Новог Сада ка аутопуту. 
Овај пут је врло значајан у саобраћајној матрици Новог 
Сада, јер кумулише значајан обим изворно-завршних 
кретања и усмерава их до жељених одредишта;

 - магистрални пут М. 21 (Нови Сад - Рума - Шабац) ра-
дијално настаје на простору Новог Сада, па се планира 
његова доградња до аутопута Е-75, како би сви мотори-
зовани комитенти упућени на овај правац могли директ-
но са аутопута Е-75 да иду ка жељеним одредиштима. 
Овај путни правац се мора реконструисати и модифико-
вати (нарочито преко Фрушке Горе), да би се успоставио 
ниво саобраћајне услуге утврђен Просторним планом 
Републике Србије;

 - регионални пут бр. 102 (Нови Сад - Бачки Петровац), 
регионални пут бр. 127 (Руменка - Врбас), регионал-
ни пут Р-107 (Петроварадин - Беочин), регионални пут 
Р-110 (Нови Сад - Каћ - Тител) и регионални пут Р-120 
(Нови Сад - Темерин - Бечеј) чине систем радијалних ре-
гионалних путева који настају на простору Новог Сада 
и воде ка окружењу тј. ка већим извориштима роба или 
значајнијим путевима у окружењу. Значај ових путева у 

повезивању подручја кроз који пролазе је евидентан, с 
тим да се они повезују са аутопутем преко већ устано-
вљених петљи.

На простору Новог Сада егзистирају и системи локалних и 
некатегорисаних путева који су микрозначајни у односу на са-
обраћај на аутопуту, с тим што се на простору Новог Сада плани-
ра изградња паралелне сервисне саобраћајнице поред аутопута 
која би кумулисала сав саобраћај око аутопута и водила га до пе-
тљи за укључење на аутопут односно  ка жељеним одредиштима.

План веза за ауто пут Е-75 са окружењем
  

- Деоница Нови Сад (север) – Инђија

Ова деоница аутопута Е-75 се пружа од петље Нови Сад (север) 
тј. стационаже 110+540, до петље Инђија тј. стационаже 151+820, 
укупне дужине 41 280 m.

На основу анализа просторно планске и пројектне документа-
ције у оквиру аутопута Е-75 (а на подручју обухвата Просторног 
плана) егзистираће следеће саобраћајне петље и укрштања:

Назив петље Стационажа Изграђеност

прикључење Нови Сад 
Север 110+540 планирана

укрштање Нови Сад 
Центар 112+300 планирана

укрштање Зрењанин 114+600 изграђена

укрштање Нови Сад Југ 119+200 планирана

укрштање Ковиљ 130+310 изграђена

укрштање Гардиновци 134+620 планирана

прикључење Видиковац 140+300 планирана

укрштање Бешка 143+194 изграђена

прикључење Марадик 147+210 изграђена

укрштање Инђија 151+820 изграђена

Натпутњак, подвожњак Оријентациона
стационажа Општина

подвожњак 110+150 Нови Сад

натпутњак 111+900 Нови Сад

подвожњак 115+379 Нови Сад

натпутњак 117+973 Нови Сад

натпутњак 121+410 Нови Сад

натпутњак 124+910 Нови Сад

натпутњак 126+415 Нови Сад

натпутњак 128+150 Нови Сад

натпутњак 132+220 Нови Сад

натпутњак 140+925 Инђија

натпутњак 149+000 Инђија

На основу анализа просторно планске и пројектне документа-
ције у оквиру аутопута Е-75, на подручју обухвата Просторног 
плана, егзистираће следећи мотели дуж аутопута Е-75: 

Бр. Страна Оријентац.
стационажа Изграђеност Катастарска

општина Назив Тип

8. обе 120+300 планиран Каћ ‚‘Минут‘‘ II

9. обе 130+600 планиран Кoвиљ ‚‘Етно 
село‘‘ II

10. лева 140+300 планиран Бешка „Видиковац 
мост“ I

11. десна 141+500 планиран Бешка „Бешка“ I

* Коначна стационажа ће се утврдити детаљном разрадом
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На основу анализа просторно планске и пројектне документа-
ције у оквиру аутопута Е-75 егзистираће следеће бензинске ста-
нице дуж аутопута Е-75: 

Бр. Стране Оријентац.
стационажа Изграђеност Облик Катастарска

општина Назив

11. обе 120+300 изгр./планир. уз мотел Каћ ‚‘Минут‘‘

12. десна 130+600 планирана уз мотел Ковиљ ‚‘Етно 
село‘‘

13. лева 140+300 планирана уз мотел Бешка „Видиковац 
мост“

14. десна 141+500 планирана уз мотел Бешка „Бешка“

На основу анализа просторно планске и пројектне документа-
ције у оквиру аутопута Е-75, на подручју обухвата Просторног 
плана, егзистираће следећа одморишта дуж аутопута Е-75: 

Бр. Страна Оријентац.
стационажа Изграђеност Катастарска

општина Назив Тип

10. обе 133+400 изгр./планир Ковиљ Ковиљ II

ПП инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 у домену же-
лезничке инфраструктуре планира реконструкцују и модерни-
зацију железничких пруга у оквиру рационалног економског 
улагања у реконструкцију и очекиване добити током експлоата-
ционог периода. 

Водни саобраћај је заузео сигнификантно место у оквиру са-
обраћаја у ПП инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 и то 
као један врло важан сегмент будућег привредног а нарочито 
туристичког развоја овог простора. Развој водног саобраћаја на 
простору општине Инђија доноси овом простору мултимодал-
ност која се односи пре свега на развој путничког водног са-
обраћаја кроз изградњу појединих капацитета пристаништа за 
путничке бродове у Старом Сланкамену као и капацитета нау-
тичког туризма – марине за све структуре чамаца са потребним 
пратећим садржајима.

Водни саобраћај на овом простору треба да доживи афирма-
цију кроз потенцијале међународног пловног пута реке Дунав. 
Овде се нарочито истиче корелација привредног развоја свих на-
сеља уз ауто-пут и овај ‚‘Е‘‘ водни пут. 

Шуме, шумско земљиште и ваншумско зеленило 

С обзиром на малу шумовитост Војводине, у оквиру грани-
ца Просторног плана потребно је унапредити стање постојећих 
шума и повећати површине под шумама пошумљавањем VI и VII 
бонитетне класе и деградираних површина, у складу са Законом.

Сем повећања површине под шумама, потребно је повећати и 
све категорије ваншумског зеленила (заштитно зеленило уз путе-
ве и водотокове, уз пољопривредно земљиште, економије, салаше 
и све категорије насељског зеленила).

За потребе подизања заштитног појса уз аутопут (имисионе 
шуме), ово земљиште ће бити искључено из пољопривредне про-
изводње.

Потребно је формирати заштитно зеленило уз аутопут које би 
било у функцији заштите пољопривредног земљишта, заштиће-
них природних добара и урбаних средина, од емисије загађујућих 
материја аутопута.

Туризам

Најинтензивнији развој туризма очекује се у ширем подручју 
Новог Сада и Сремских Карловаца са околином, који су уједно 
и туристички центри и локалитети од међународног значаја, са 
својим атрактивним и туристички вредним окружењима дуж Ду-
нава. Туристичко-рекреативни локалитети регионалног значаја 
су Чортановци и Ковиљ. На њима ће се одвијати туризам незави-
сно од транзитног туризма на аутопуту.

Термоенергетска инфраструктура

Траса аутопута Е-75 се укршта са објектима крупне термоенер-
гетске инфраструктуре од значаја не само за Покрајину, већ и за 
целу Републику.

У најзначајније објекте ове врсте спада ЈА-НА, јадрански наф-
товод који допрема нафту за прераду у рафинеријама у Покрајини 
и даље.

Осим овога постојећи и планирани нафтоводи на територији 
Војводине, који ће бити повезани са јадранским нафтоводом, до-
премаће нафту која ће се произвести из налазишта на територији 
Покрајине. С обзиром на то да се ови нафтоводи уводе у рафине-
рију нафте Нови Сад, укрштају се са аутопутем.

Други објекти од значаја за целу Републику су магистрални га-
соводи, постојећи и планирани који транспортују гас из Русије и 
гас који је произведен у Покрајини. На ове магистралне гасоводе 
повезани су постојећи, а повезаће се и планирани регионални и 
разводни гасоводи у Покрајини.

Електроенергетска инфраструктура

У границама Просторног плана инфраструктурног коридора 
аутопута Е-75 налазе се следећи електроенергетски објекти:

 - далеководи 110 kV, 220 kV и 400 kV и
 - трансформаторске станице 400/220 kV, 400/110 kV, 
220/110 kV, 220/35 kV, 110/35/20 kV, 110/20, 110/35.

План развоја електроенергетске мреже предвиђа прелазак на 
400/220/110/20/0,4 kV трансформацију, а то значи да се неће гра-
дити 35 kV мрежа. Постојећи 35 kV далеководи се задржавају 
као резерва и радиће на 20 kV напонском нивоу. План развоја 
електроенергетске мреже предвиђа на средњенапонском нивоу 
потпуни прелазак на рад на 20 kV напонском нивоу.

Електронска комуникациона инфраструктура
 
Један од најзначајнијих магистралних праваца (међународног 

и националног значаја) у телекомуникационом систему свакако 
је правац граница Мађарске - Суботица - Нови Сад - Београд - 
Ниш и даље два крака Ниш - граница Бугарске и Ниш - граница 
Македоније.

Оптички кабл Београд - Нови Сад - Суботица, поред превас-
ходне функције међународног правца у коридору аутопута Е-75, 
имаће следеће функције у телекомуникационој мрежи Србије:

 - повезивање на Београд националног телекомуникацио-
ног чвора Нови Сад, а преко њега и све њему припа-
дајуће мрежне групе;

 - међусобно повезивање следећих центара: Нови Сад-Су-
ботица, Нови Сад–Врбас;

 - међусобно повезивање одређеног броја крајњих (локал-
них) централа које се налазе непосредно на траси кабла 
или у њеној близини. 

Заштита природних добара

У циљу заштите заштићених природних добара забрањено је:
 - изградња објеката и извођење хидротехничких радо-
ва којима би се онемогућило периодично плављење и 
изазвало снижење нивоа подземних вода (нарочито из-
градњом рени бунара) и трајне промене орографских и 
хидрографских карактеристика природног добра, прет-
варање мочварно-барских екосистема у сувоземне, чиме 
би се угрозиле зоне природног мрестилишта;

 - експлоатација песка и стварање позајмишта;
 - изградња паркинг простора и задржавање моторних во-
зила;

 - депоновање чврстог и течног отпадног материјала и фи-
зичко, хемијско и микробиолошко загађивање простора.

С обзиром да аутопут пресеца заштићено добро, треба имати 
у виду да се приликом изградње предметног пута, морају пред-
видети простори – отвори испод аутопута који ће омогућавати 
дивљачи на овом простору да прелази са једне на другу страну 
пута. Постојећи канали не смеју се затрпавати односно морају се 
одржавати у претходном стању.

Заштићена стабла се не смеју сећи, не смеју им се ломити гра-
не, нити изводити друге активности, које би заштићено добро 
могло угрозити.

У контактној зони са аутопутем, испод аутопута, треба оста-
вити улазно излазне отворе за пролаз животиња, а испред ових 
отвора подићи ремизе (извршити озелењавање) и поставити заш-
титне конструкције за смањење буке на најугроженијим местима.
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Приликом детаљног одређивања локација за планиране инфра-
структурне објекте морају се прибавити услови Завода за заш-
титу природе, нарочито када је у питању планирање објеката на 
заштићеном добру, односно у његовој непосредној близини. Са 
туристичког аспекта, посебно ће бити интересантно размотрити 
на којим местима се планира изградња прикључних путева, пар-
киралишта и сличних објеката.

За целу трасу аутопута треба израдити пројекат озелењавања, 
за који ће Завод за заштиту природе прописати услове.

Сви планови који се односе за простор на коме се налазе заш-
тићена добра морају бити у складу са одредбама Закона о зашти-
ти животне средине, односно акта о заштити.

У смислу спречавања негативних ефеката који су присутни 
због нарушавања морфолошких карактеристика пејсажа и због 
умањења ефеката површинске ерозије косина насипа, неопходно 
је хортикултурно уређење и предузимање свих планираних мера 
за рекултивацију путног земљишта.

За све активности у домену обликовања пејсажа потребно је 
користити врсте које су заступљене на анализираном простору.

На растојању од 50 m од аутопута ограничене су могућности 
за гајење пољопривредних култура, a на растојању од 1000 m не 
препоручује се производња здраве хране.

По завршеној изградњи инфраструктурног система, током екс-
плоатације неопходно је успоставити мониторинг систем квали-
тета воде, ваздуха и земљишта, буке и вибрације како би се пре-
дузимале, по потреби, адекватне мере заштите животне средине.

Заштита животне средине

У контексту заштиту животне средине дате су следеће смер-
нице:

 - у подручјима са прекораченим или високим нивоом буке 
неопходно је, на основу типолошких анализа, обезбеди-
ти адекватне техничке мере заштите у виду заштитних 
конструкција;

 - поштовати прописане режиме изворишта (подземних и 
површинских) водоснабдевања и предвидети све неоп-
ходне мере заштите вода и земљишта од загађивања у 
нормалним и акцидентним ситуацијама;

 - по завршетку грађевинских радова, плодно земљиште се 
враћа на косине новоизграђених насипа и усека: овакав 
начин поновног коришћења ископаног земљишта је ко-
ристан и са становништва брзог обнављања вегетације, 
што спречава ерозију тла и умањује потенцијалне трош-
кове одржавања;

 - уколико се у оквиру уређења терена појаве потребе за 
посебним мерама заштите од ерозије, оне се морају при-
менити. Дефинисање ових мера мора бити предмет по-
себног пројекта;

 - за сузбијање корова на зеленим површинама избегавати 
коришћење хербицида већ путни појас одржавати ко-
шењем;

 - подизање заштитног зеленила уз аутопут, које би био 
у функцији заштите пољопривредног земљишта, заш-
тићених природних добара и урбаних средина, од еми-
сије загађујућих материја аутопута;

 - обезбеђење уклапања трасе и објеката планираних ин-
фраструктурних система (аутопута и пруге) у пејзаж, 
обликовањем потпорних и заштитних конструкција, мо-
стова, тунела, косина, насипа и усека;

 - подизање ремиза озелењавањем, на местима где су оста-
вљени пролази за животиње;

 - у делу Резервата морају се предвидети простори-отвори 
испод аутопута који ће омогућавати, посебно ниској ди-
вљачи, да прелази са једне на другу страну пута;

 - чување шума и унапређење њиховог стања у оквиру гра-
ница овог Плана, у складу са Законом о шумама.

Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфра-
структурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Ру-
ма-Шабац и државног пута   I реда бр. 19 Шабац-Лозница

Израдом Просторног плана подручја посебне намене инфра-
структурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Ру-
ма-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница (у даљем 
тексту: Просторни план коридора) обезбеђени су неопходни 

просторни услови за повезивање коридора Х и његовог крака Хb 
са коридорoм IV преко државних путева I реда бр. 7 и бр. 21 (на 
делу румунска граница – Зрењанин - Е-75 - Нови Сад – Рума - 
Е-70) и даље повезивање у правцу коридора државног пута I реда 
бр. 19 Шабац-Лозница. Најзначајнији интрарегионални ефекти 
реализације овог коридора огледају се у побољшању регионалне 
позиције у домену приступачности, у саобраћајном растерећењу 
урбаних подручја (обилазница око Новог Сада, Ирига, Руме, Ша-
пца и Лознице) и уклањању транзита са подручја Националног 
парка „Фрушка гора“ (изградња тунела). Укупна површина обух-
вата Просторног плана коридора износи 1114,75 km2

У обухвату подручја Просторног плана коридора и предметног 
Просторног плана  налазе се делови Града Новог Сада (КО Каћ и 
КО Петроварадин) и општина Сремски Карловци, чија површина 
износи 15132,52 ha. Резерват се налази ван планиране трасе ин-
фраструктурног коридора.

У односу на Град Нови Сад, овај коридор представља значајан 
уводно-изводни правац којим се, поред интензивног транзитног 
и теретног саобраћаја, одвија локални саобраћај јер велики део 
простора на сремској страни Новог Сада гравитира ка овом ко-
ридору. 

Развој Града Новог Сада на сремској страни, као и интензиви-
рање изградње стамбених и пословних објеката у зони овог пута, 
учинили су да државни пут I реда бр. 21 прерасте од „отвореног 
пута“ у „градску саобраћајницу“ на већем делу свог проласка 
кроз административно подручје Града Новог Сада. 

Стратешко опредељење које произилази из планске докумен-
тације је повезивање државног пута бр. 21 преко градског под-
ручја Новог Сада са државним путем бр. 7, изградњом новог мо-
ста преко Дунава, укрштањем са аутопутем Е-75 и деоницом пута 
до Каћа. 

На овај начин оствариће се квалитетна веза са коридором X, 
као и саобраћајно и привредно атрактивним подручјима Бачке и 
Баната. Деоница планираног коридора (од раскрснице државних 
путева бр. 21 и 22.1 у Петроварадину до раскрснице са државним 
путевима бр. 7 и бр. 110 код Каћа) представља део обилазног пр-
стена око Новог Сада (источна обилазница Новог Сада), који има 
функцију обезбеђења ефикасног одвијања и вођења транзитног 
(теретног) саобраћаја, с обзиром да се повезују државни путеви 
бр. 21, бр 22.1, бр. 22 (Е-75) и бр. 7.

На основном путном правцу ДП бр.21 на административном 
подручју Града Новог Сада у току је израда Плана детаљне регу-
лације инфраструктурног коридора државног пута I реда (М-21) 
на административном подручју града Новог Сада (источна оби-
лазница око Новог Сада). Правила грађења ће бити утврђена кроз 
предметни План детаљне регулације, уз примену смерница из Ге-
нералног пројекта и правила уређења из овог Просторног плана.

Заштита и коришћење природних вредности

На заштићеним природним добрима, која се налазе у обухвату 
Просторног плана и ван планиране трасе инфраструктурног ко-
ридора (Резерват), мере заштите је потребно спроводити на осно-
ву важећих уредби и одлука о проглашењу заштите.

Мере заштите, уређења и унапређења природних добара, би-
одиверзитета и диверзитета предела спроводити на основу Зако-
на о заштити природе Закона о заштити животне средине и прин-
ципа међународних конвенција.

На основу Закона о заштити природе потребно је заштитити и 
очувати природу, биолошку, геолошку и предеону разноврсност.

Према Закону о заштити животне средине потребно је обез-
бедити заштиту и несметано остваривање функција заштићених 
природних добара са њиховом заштићеном околином и у највећој 
могућој мери очувати станишта дивљих биљних и животињских 
врста и њихове заједнице.

Биљни и животињски свет су природне вредности, које се 
користе под условима и на начин којима се обезбеђује очување 
вредности геодиверзитета, биодиверзитета, заштићених природ-
них добара и предела. Јединица локалне самоуправе, правна и 
физичка лица одговорна су за сваку активност којом мењају или 
могу променити стање и услове у животној средини, односно за 
непредузимање мера заштите животне средине, у складу са про-
писима.
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Биодиверзитет и биолошке ресурсе је потребно очувати и на 
основу обавеза које потичу и из међународних конвенција.

На основу Закона о потврђивању Конвенције о очу-
вању европске дивље флоре и фауне и природних ста-
ништа („Службени гласник РС - Међународни уговори“,  
бр. 102/2007.), у политици планирања и развојној политици, по-
требно је обезбедити очување дивље флоре и фауне и посветити 
посебну пажњу заштити области које су од значаја за миграторне 
врсте. 

На траси инфраструктурног коридора ДП I реда бр.21 и бр. 19 је 
потребно формирати пролазе за животиње који ће омогућити не 
само кретање свих животињских врста, него и ублажити негатив-
не утицаје одвијања саобраћаја на популацију животиња.

У складу са Законом о потврђивању Конвенције о биолошкој 
разноврсности (‚‘Службени лист СРЈ‘‘ Међународни уговори, бр. 
11/2001), потребно је спречавати ширење, а по потреби предузи-
мати мере за уништавање инвазивних врста односно потребно је 
заштитити и очувати биолошки диверзитет укупног простора и 
предео у целини. 

Неопходно је имати у виду да се уређење простора заснива на 
обавезама утврђеним одредбама чл. 14. и 15. Закона о заштити 
животне средине који се односе на обавезну документациону ос-
нову пројекта, као и чл. 46., којим је предвиђена обавеза извођача 
радова да је, уколико у току радова наиђе на природно добро које 
је геолошко - палеонтолошког или минералошко - петрографског 
порекла (за које се претпоставља да има својство природног спо-
меника), дужан да о томе обавести надлежну институцију и да 
предузме све мере како се природно добро не би оштетило до до-
ласка овлашћеног лица.

Извод из Просторног плана подручја посебне намене система 
продуктовода кроз Србију (Сомбор – Нови Сад – Панчево – 

Београд – Смедерево – Јагодина – Ниш)

Планирани продуктовод доница Панчево – Нови Сад, пролази 
једним делом кроз кроз обухват плана али ван граница Резервата 
(пресеца еколошки коридор).

Изградња деонице продуктовода Панчево – Нови Сад конци-
пира се као двоцевни систем за транспорт моторних горива. Тра-
са продуктовода деонице Панчево-Нови Сад полази од главног 
терминала „Панчево“ и води до терминала „Нови Сад“, у дужини 
од cca 91,4 km.

Иста је пречника обе цеви 10“ (DN250 mm) и прати трасу 
постојећег нафтовода Омишаљ - Панчево (бивши југословенски 
нафтовод - ЈУНА). 

Продуктовод се на појединим местима удаљава од постојећег 
нафтовода због изграђених објеката у заштитној зони нафтово-
да и поштовања минималног удаљења продуктовода од објеката, 
која износи 30m са обе стране цеви.

Основно концепцијско опредељење јесте унапређење систе-
ма управљања заштићеним подручјима и унапређење одрживог 
коришћења заштићених подручја на начин који истовремено 
обезбеђује еколошки јавни интерес и омогућава развој локалних 
заједница.

При реализацији планираних радова, инвеститор и извођач ра-
дова се морају придржавати следећих мера заштите природних 
добара:

-  уколико се у току земљаних радова на припреми лока-
ције наиђе на геолошко- палеонтолошко или минера-
лошко-петрографске појаве за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, извођач радова је дужан 
да о томе обавести надлежни завод за заштиту природе и 
да предузме све мере како се природно добро не би ош-
тетило до доласка овлашћеног лица;

-  при свим активностима на изградњи продуктовода и пре-
цизнијем дефинисању његове трасе извођач радова мора 
се стриктно придржавати мера заштите које су дефини-
сане актом о заштити појединачних природних добара, 
као и општих мера и услова заштите дефинисаних Зако-
ном о заштити животне средине;

-  коначни избор трасе треба да буде резултат детаљне ло-
кационе анализе у којој ће се приоритет дати и зашти-
ти природних добара, заштити зелених и других јавних 
површина (ово се нарочито односи за очекиване/могуће 

акцидентне ситуације код објеката као што је предметни 
продуктовод);

-  на деловима где траса евентуално пролази кроз зелене 
површине, размотрити начин реализације радова у циљу 
што мањег деградирања простора;

-  уколико се на траси и у коридору продуктовода нађу 
вреднија стабла дрвећа или примерци биљних врста, за 
које се претпоставља да представљају заштићене приро-
дне реткости, о томе обавестити надлежни завод за заш-
титу природе ради обављања стручног надзора и преду-
зимања одговарајућих мера;

-  уколико се дуж дела трасе продуктовода који се полаже у 
засебан ров налази дрворед или појединачна стабла, ис-
коп земље се мора обавити ручно, а не машински, да би 
се што више сачувао коренов систем стабла;

-  ако траса пролази кроз шуму, траса се мора водити тако 
да се уклони што мањи број стабала, без обзира на њихо-
ву појединачну вредност; у овом случају заштитни појас 
и ширину рова треба смањити на неопходни минимум;

-  стабла у близини трасе обезбедити од оштећења услед 
манипулације грађевинских машина и транспортних 
средстава или складиштења опреме, инсталација, грађе-
винског материјала и др.;

-  како траса на више места пролази преко или уз водотоке, 
канале и друге хидролошке објекте, неопходно је обра-
тити пажњу на приобалну вегетацију и сачувати је мак-
симално или је након завршетка радова вратити у прво-
битно стање;

-  депоновање вишка земље и опреме,  ни привремено, није 
дозвољено у заштићеним природним добрима и заш-
тићеној околини непокретнух културних добара;

-  након окончања радова морају се све површине довести 
у првобитно стање.

Правила грађења на траси продуктовода

Kоридор/трасa инфраструктурног система за транспорт нафт-
них деривата подразумева одређене локационе услове. У коридо-
ру/траси продуктовода издвајају се 3 основне зоне са различитим 
условима:

1.  Прва зона – непосредне заштите износи 5 m обострано од осе 
продуктовода у којој је по правилу забрањено дубоко орање 
(преко 0,5 m), као и садња биљака са дубоким корењем (пре-
ко 1 m дубине).

2.  Друга зона обухвата обострани појас од 30 m у коме се по 
правилу забрањује градња објеката за становање, с тим да 
су могући изузеци у случају ограничења (физичка или већ 
изграђени постојећи објекти) на појединим локацијама. Тако 
се зграде за становање или боравак људи могу градити у 
појасу ужем од 30m, ако је градња била већ предвиђена урба-
нистичким планом пре пројектовања продуктовода и ако се 
примене посебне мере заштите, с тим да најмање растојање 
насељене зграде од гасовода мора бити:

- за пречник продуктовода до ф125 mm – 10mm;
- за пречник продуктовода од ф125 mm до ф300 mm – 15m;
- за пречник продуктовода од ф300 mm до ф500 mm – 20m;
- за пречник продуктовода већи од ф500 mm – 30m.

3.  Трећа зона обухвата појас од 200 m обострано од осе про-
дуктовода у којем се по правилу налазе зоне подељене у 4 
категорије у зависности од густине насељености.

Просторни план дефинише правила за постројења која су сас-
тавни део продуктовода, и то најмање растојање од:

(1) граничне линије суседног поседа,
(2) крајње спољне ивице путног појаса,
(3) крајње спољне ивице пружног појаса.
У случају да продуктовод пролази близу других објеката или је 

паралелан с тим објектима, одстојање не сме бити:
(1)  мање од 5 m од регионалних и локалних путева, рачу-

најући од спољне ивице путног појаса;
(2)  мање од 10 m од магистралних путева, рачунајући од 

спољне ивице путног појаса;
(3)  мање од 20 m од железничке пруге, рачунајући од грани-

це пружног појаса;
(4)  мање од 30 m од надземних делова цевовода, рачунајући 
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од спољне ивице путног појаса, односно од границе пру-
жног појаса, осим ако је цевовод постављен на друмски 
или железнички мост;

(5)  мање од 15 m од индустријских колосека, рачунајући од 
осе крајњег колосека;

(6)  мање од 1 m (мерено хоризонтално) од грађевинских 
објеката, рачунајући од темеља објекта, под условом да 
се не угрожава стабилност објекта;

(7)  мање од 1 m (мерено хоризонтално) од друге цеви про-
дуктовода (рачунајући од спољње ивице цевовода) тамо 
где се продуктовод планира као двоцевни систем (деони-
ца Панчево – Нови Сад).

(8)  мање од 50 cm од других подземних инсталација и мели-
орационих објеката, рачунајући од спољне ивице цево-
вода до спољне ивице инсталације или објекта;

(9)  мање од 10 m од регулисаних водотока и канала, рачу-
најући од ножице насипа.

(10) ако цевовод пролази близу нерегулисаних водотока, бу-
нара, извора и изворишних подручја, као и ако је пара-
лелан са водотоцима, потребно је прибавити сагласност 
од организација и органа надлежних за послове водопри-
вреде.

(11) мање од 10 m од темеља стуба далековода (према „Пра-
вилнику о техничким нормативима за изградњу над-
земних електроенергетских водова називног напона од 
1 до 400 kV“ („Сл.лист СФРЈ“ бр.65/88 „Сл.лист СРЈ“ 
бр.18/92) и ЈУС Н.ЦО.105 – „Технички услови заштите 
подземних металних цевовода од утицаја електроенер-
гетских постројења“). 

За државне путеве I и II реда укопавање треба предвидети на 
минималној дубини 1,35m од најниже коте коловоза до горње 
коте заштитне цеви. Минимална кота од коте дна путног канала 
на државним путевима I и II реда до горње коте заштитне цеви 
износи 1,00m.

Дубина на којој се врши полагање цевовода зависи од пречника 
цеви уз обавезни надслој од80 cm изнад горње изводнице укопа-
ног цевовода.

Укрштање продуктовода са надземним електроводовима изво-
ди се на минималном одстојањуод висине 1,5x најближег стуба 
или када је реч о високим напонима од 110 kV и више, цевоводи 
се проводе по средини размака између два стуба због избегавања 
дејства “лутајућих струја“.

При вођењу продуктовода испод електрифицираних железнич-
ких пруга мора бити изграђенадвострука изолација цевовода у 
дужини од 50m улево и удесно, рачунајући од границе пружног 
појаса.

Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, ваздушног и

интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. 
године 

У оквиру дугорочног развојног концепта, поред већ признатих 
међународних коридора и праваца кроз Војводину дефинисан је 
и потенцијално нови међународни саобраћајни коридор граница 
Румуније-Вршац-Београд (Основна мрежа-Правац 4).

Европска транспортна политика на територији Републике Ср-
бије и АП Војводине дефинисала је између осталих и следеће 
приоритете:

 - подизање нивоа квалитета пута на секцијама граница 
Мађарске-Београд-Ниш-граница Македоније;

 - изградњу друге коловозне траке на секцији Хоргош-Бео-
град (крак Коридора-Xb);

 - рехабилитацију/реконструкцијиу главних друмских ко-
ридора основне мреже: Коридор X, са његовим крацима-
Xb и Xc, Правац 4 (граница Румуније-Вршац-Панчево-
Београд-Чачак-Пожега-Ужице-граница са Црном Гором) 
и трансверзалнa везa Суботица-Бачка Паланка.

Железнички саобраћај

Приоритет у развоју железница мора се дати рационализа-
цији и побољшању постојећег система. Паневропски Коридор 

X је „кичма“ инфраструктурног железничког система Републи-
ке Србије (25% мреже - 50% транспортних активности). Циљ је 
успостављање пројектованих брзина (максималне брзине на 120 
km/h) и високих техничких стандарда на наведеној мрежи.

Европска транспортна политика на територији Републике Ср-
бије и АП Војводине у домену железнице дефинисана је кроз: 
реконструкцију и модернизацију железничке пруге: граница са 
Мађарском-Београд-Ниш-граница са Бугарском/граница са БЈР 
Македонијом, укључујући мост преко Дунава у Новом Саду, као 
и фазну реализацију изградње, модернизације и реконструкције 
инфраструктуре (коридор Х) и набавку, модернизацију и рекон-
струкцију железничких возних средстава. 

Водни саобраћај

Неопходно је обнављање појединих делова мреже пловних пу-
тева. Планирана је рехабилитација и модернизација запуштених 
или неодржаваних делова главне мреже УПП (основу за радове 
обнављања представља „Генерални план за унутрашње пловне 
путеве“).

Систем лука се мора мултимодално оријентисати, у смислу 
инфраструктуре, капацитета, опреме и добрих веза са мрежама 
путева и пруга, са индустријским и теретним подручјима дист-
рибуције и прикупљања кад је у питању роба, али и у домену пре-
воза путника.

Интермодални саобраћај

Интермодалним транспортом постиже се оптималност це-
локупног транспортног процеса кроз истицање предности које 
сваки вид саобраћаја пружа у односу на остале видове. Да би ин-
термодални транспорт био конкурентан поред подршке државе 
потребно је унапредити техничко-технолошке процесе на гра-
ничним прелазима и терминалима, железничку инфраструктуру 
и стимулисати друмске превознике који обављају почетно/за-
вршне операције у интермодалном транспортном ланцу, односно 
транспорт до/од терминала.

Формирање оптималних капацитета терминала за интермо-
дални транспорт у Републици Србији има посебан значај за ра-
ционалан развој транспортног система као и привреде у целини.

Потребно је осигурати да терминали, сходно потреби, осим за 
претовар контејнера, буду оспособљени и за претовар осталих 
јединица интермодалног транспорта (нпр. изменљивих транс-
портних судова и полуприколица), као и комплетних друмских 
возила.

Терминали морају бити стратешки лоцирани и пројектовани 
у близини укрштања важне транспортне инфраструктуре (друм-
железница-река) уз флексибилност и могућност проширења у 
складу са потребама тржишта.

Капацитети треба да буду адекватни и у складу са параметри-
ма и стандардима који су изражени у политикама ЕУ за интермо-
дални транспорт (према AGTC, AGC, Протоколу AGTC итд.).

Ваздушни саобраћај

Република Србија поседује вишак инфраструктурних капаци-
тета у области ваздушног транспорта у односу на величину тери-
торије и распоред становништва.

Република Србија нема потенцијале за више од два аеродрома, 
али то не треба да онемогући евентуалну иницијативу јединица 
локалне самоуправе да о свом трошку преузму, развијају и одр-
жавају инфраструктуру за општу и пословну авијацију, уколико 
процене и покажу да за то имају потребе, интересе и средстава.

Аеродром „Никола Тесла“ у Београду ће представљати ваз-
духопловну капију југоисточне Европе, као највећи аеродром у 
Републици Србији и региону и биће водећи за све редовне, ту-
ристичке и пословне летове у Републици Србији. Завршена мо-
дернизација писте и путничких терминала, проширење капаци-
тета карго терминала и повољни услови за проширење аеродрома 
дају основ да се он развије у важан регионални транзитни, од-
носно терминални, путнички и карго чвор (hub). 
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3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ И ОЦЕНА  ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

3.1. ПРИРОДНИ УСЛОВИ

Природне услове, као значајан потенцијал овог подручја, треба 
одговарајућим мерама и активностима ставити у функцију раз-
воја.

Геолошке  и геоморфолошке карактеристике

Простор обухвата Просторног плана се налази на најнижој ге-
оморфолошкој целини, алувијалној односно инундационој равни 
Дунава, на надморској висини од 72,9-77,3 m. У прошлости, због 
меандрирања Дунава, инундациона раван уз леву обалу је знат-
но шира. Због тога је Резерват на појединим местима широк око  
5 km. 

Изван Резервата, осим инундационе односно алувијалне равни 
Дунава, бачка лесна тераса покрива већи део површине северно 
од Дунава. Такође, јужно од Дунава јавља се делом сремска лесна 
тераса, односно мањи фрагменти сремске лесне заравни.

Геолошки, алувијална раван насута је рецентним песком и 
муљем док су на лесним терасама присутне лесне наслаге.

Чињеница да се подручје обухваћено Просторним планом на-
лази највећим делом на алувијалној равни и лесној тераси, као хи-
дролошки оцедитијем терену утицало је на формирање постојеће 
мреже насеља у непосредном окружењу Резервата, изградњу са-
обраћајница као и на развој одређених активности (пољопривре-
де и туризма).

У зависности од облика рељефа, његове надморске висине и ре-
жима воде, развијају се и различите биљне заједнице. С обзиром 
да је микрорељеф у сталној промени, то су и биљне заједнице у 
сталној, лако уочљивој динамици.

Климатске карактеристике

У климатском погледу, простор обухваћен Просторним пла-
ном, припада умереној климатској зони, са јаче израженим конти-
ненталним особинама. Међутим, микроклиматске карактеристи-
ке на простору самог Резервата су доста специфичне, из разлога 
што се ради о екосистему и влажним воденим стаништима.

За сагледавање климатских прилика коришћени су подаци са 
најближе метеролошке станице на Римским Шанчевима у Новом 
Саду за временски период од 1948.-2006. године.3

Температура ваздуха - средње годишња вредност била је нај-
мања 1956. године 9,5оС (најхладнија година), док је 2000. годи-
не она износила 13оС. У анализираном периоду најнижа средња 
месечна температура забележена је у фебруару 1954. године са 
-7,2оС док је највећи месечни просек забележен у августу 1952. 
године 25,1оС. Апсолутни максимум температуре ваздуха забе-
лежен је 24. јула 2007. године и износио је 41,6оС, апсолуни ми-
нимум 24-ог јануара 1963. године -30,7оС.

Релативна влажност ваздуха – средња годишња релативна 
влажност била је најнижа 2000. године 68% а највиша 2002. го-
дине 87%. Највише дана са релативном влажношћу испод 30%, 43 
дана, забележено је 1952. године, док је највише дана са релатив-
ном влажношћу преко 80%, 168 дана, било 2005. године.

Осунчавање - средња годишња сума осунчавања за посматра-
ни перод износи 2145 сати. Година са највише сати директног 
сунчевог зрачења била је 2000. година са 2520 сати. Година са 
најмање сати директног сунчевог зрачења била је 1980. године са 
1715 сати. Најмање сунца имао је јануар 1997. године 16 сати.

Облачност – највише ведрих дана имала је 2000. година, 100 
дана, док је највише тмурних дана забележено 1972. године, 135 
дана. 

Падавине - годишњи максимум забележен је у 2001. години и 
износио је 999 mm, док је годишњи минимум од 288 mm забеле-
жен 2000. године. Месечни максимум је забележен такође 2001. 
године 237 mm, док је месечни минимум у октобру 1961. године 
без падавина. Дневни максимум од 91,6 mm забележен је 10. јула 
1967. године. Највише кишних дана у години, 154, било је 1979. 
године, а најмање 85 дана, 2000. године. Најдужи низ дана без 

кише, 55 дана, био је од 11. септембра до 4. новембра 1961. године.
У погледу снежних падавина највише дана, 49, забележено 

је 1969. године а најмање, само 9, 1989. године. Највише дана са 
снежним покривачем 83, забележено је 1962. године, а најмање 
1972. године када није било снежног покривача. Максимална 
висина средњег покривача од 62 cm, забележена је 19. фебруара 
1984. године, док је најдужи низ дана са снежним покривачем од 
72 дана регистрован у периоду од 13.12.1963. до 22.02.1964. годи-
не.

Ветар - у периоду 1948.-2006. г. доминантан ветар је из југо-
источног правца, тј. кошава. Она се претежно јавља у хладним 
месецима, тј. у зимско-пролетњем периоду и доноси суво и хлад-
но време. Кошава има највећу брзину у поређењу са осталим 
ветровима 2,0-6,5 m/s. По честини јављања, после југоисточног 
ветра, најчешћи је северозападни, који претежно дува у летњим 
месецима, доносећи атмосферске талоге. Најређе дува ветар из 
североисточног правца.

Педолошке карактеристике

Подручје обухвата Просторног плана налази се на педолошким 
творевинама формираним на три геоморфолошке целине и то 
алувијалној равни, лесној тераси и лесном платоу. Сва земљишта 
формирана на посматраном подручју могу се поделити у чети-
ри основна типа која су заступљена са више подтипова, варије-
тета и форми. Основне карактеристике најзаступљенијих типова 
земљишта су:

Черноземи (24.220,59 hа) - са својим подтиповима, варијетети-
ма и формама заузима највеће површине  на подручју обухвата 
Просторног плана. Формиран је на лесној тераси  и на лесном пла-
тоу и представља природно добро од значаја за успешан развој 
пољопривредне производње.

Одликују се дубоким хумусним слојем, веома повољним хе-
мијским, физичким, водно-ваздушним и производним карак-
теристикама. Највећим делом то су првокласна земљишта за 
пољопривредну производњу која омогућују лаку обраду.

По површинама издвајају се черноземи бескарбонатни, што 
указује да су ова земљишта у својој генези била под негативним 
утицајем површинских и подземних вода, док су черноземи на 
лесном платоу задржали карбонате у горњим слојевима.  

Због своје изузетне производне вредности потребно је рацио-
нално планирати коришћење ових земљишта, првенствено у 
пољопривредне сврхе.

Алувијална (флувијална) земљишта (12.540,52 hа) - формира-
на су у приобаљу реке Дунав. Карактерише их лакши механич-
ки састав и смањена присутност хумуса и биљних хранива. Ова 
земљишта су лака за обраду, а веома су погодна за гајење повр-
тарских култура. За постизање високих приноса у гајењу ратар-
ских и повртарских култура алувијална земљишта захтевају ин-
тензивније ђубрење органским и минералним ђубривима.

Гајњаче (3.252,66 hа) 

Ритска земљишта (1753,55 hа) - ову групу хидроморфних 
земљишта представља  тип ритске црнице карбонатне, који по 
својим карактеристикама представља потенцијално плодно 
земљишта. Од претходно наведених земљишта разликује се по 
својим физичко-хемијским и производним карактеристикама, 
али уз правилну примену агротехичких мера у пољопривредној 
производњи могу се користити за све њивске културе.

Уочава се да је у обухвату Просторног плана цела површина 
на повољним земљиштима, на којима је могуће са веома великим 
успехом организовати све видове пољопривредне производње.

Сам Резерват је скоро у целости под сталним дејством поплав-
них и подземних вода.

Геолошка подлога рита је алувијални нанос. Земљиште на овој 
подлози је генетски неразвијено због сталног дејства подземних 
вода Дунава које повременим наизменичним наношењем и одно-
шењем супстрата омогућује педогенетске процесе.

По свим карактеристикама, земљиште  у Резервату  је типично 
за алувијална подручја средњег тока Дунава.

3  Подаци РХМЗ за метеролошку сатницу Римски Шанчеви у Новом Саду за период 1948.-2006. година.
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Слика 1. Педолошка карта 

Хидролошке и хидрографске карактеристике

Површинске воде

Резерват се налази у југоистичној Бачкој, на инундационом 
подручју средњег тока Дунава, на његовој левој и десној обали, 
од 1.225 километара до 1.250 километра, а поред насеља Ковиљ, 
Петроварадин и Гардиноваци.

Резерват представља јасно омеђен ритски комплекс, са леве и 
десне стране Дунава. Са северне стране, омеђен је одбрамбеним 
насипом и високом обалом. Смештен је на најнижој геоморфо-
лошкој целини алувијалне равни Дунава, са израженим облици-
ма и формама микрорељефа, који су настали и настају флувијал-
но-ерозивним и акумулативним процесима.

Подручје Резервата представља широку плавну раван у којој 
Дунав својим периодичним годишњим динамичким током ствара 
различите облике рељефа, кроз процесе акумулације и ерозије. 

Дунав, као спора панонска река, има мали пад, а велику водену 
масу. Услед тога долази до стварања меандара, рукаваца, мртваја, 
ада, обалних гредица и пешчаних дина. При високом водостају 
Дунав одсеца меандре и претвара их у мртваје, које опет касније 
засипа својим наносима.

Већи део Резервата се састоји од некадашњих острва - ада: Ја-
мина, Козјак, Аркањ и др. Поједине површине у Резервату нису 
под водом. То су такозване „греде“ - виши делови терена, нека-
дашња острва и обале Дунава. Нижи делови терена - депресије 
(баре), које су напуњене водом током целе године, међусобно се 
разликују. Једне су под директним утицајем Дунава и већ за вре-
ме средњег водостаја повезане су са речним током. Друге баре се 
налазе унутар ниских делова земљишта у близини насипа. Оне 
имају висок ниво воде у току целог вегетационог периода и са 
Дунавом су у вези само за време високог водостаја.

Резерват се налази у инундационој равни Дунава и као такав, 
подложан је највећим делом дејству његових поплавних вода, као 
и подземних вода, које су у корелацији са колебањем нивоа живог 
тока Дунава. Поплавне воде Дунава појављују се најчешће у дру-
гој половини пролећа, као последица топљења снега и честих па-
давина. Дунав тада повећава свој ниво у кориту, излива се и плави 
инундациону раван. Поплавне воде јављају се такође и у јесен, 
као последице јесењих киша. Зими су поплаве најређе, иако се и 
тада могу јавити као последица раног топљења снега у Алпима. 

Воде које се изливају из корита Дунава и плаве ниже терене, ја-
вљају се скоро сваке године. Највише греде су ређе плављене. Ве-
лике воде, када је цео Резерват био под водом биле су 1880, 1895, 
1907, 1926, 1940, 1942, 1944, 1947, 1954, 1956, 1965 и 1976. године. 

Највиши водостај Дунава забележен је 28. јуна 1965. године и 
износио је 778 cm (кота „0“ 71.73 mАНВ, 1255 km од ушћа), на 
водомеру код Новог Сада. Најнижи водостај на Дунаву забележен 
9. јуна 1909. године и исносио је -134 cm. 

 Река Дунав, Хидролошка станица:  
Нови Сад, период обраде 1946 - 2006 г. 

 МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 Минимални 
месечни: -68 -20 16 41 122 101 33 -5 -28 -63 -65 -60

 Средњи месечни: 203 225 282 360 348 340 308 248 185 153 169 194

 Максималан 
месечни: 520 573 652 745 685 778 777 620 625 483 554 533

 Екстремне 
вредности, датум:

 Апсолутни мин.: 
-134,  9.01.1909.

 Апсолутни макс.: 
+778,  28.06.1965.

Извор: РХМЗ Србије

Поплавне воде Дунава улазе у Резерват при нижем водостају, 
преко рукаваца и вештачки изведених водотока - канала, а при 
високом водостају директно га преплављују. Анализом података 
утврђено је да поплавне воде у Ковиљском риту, при водостају 
на водомеру у Новом Саду (нулта кота 71,73 mАНВ), плаве и то:

 - при водостају испод 150 cm терен је потпуно сув;
 - при водостају од 150-300 cm вода се излива и пуни  млаке 
и баре;

 - при водостају од 300-350 cm вода преплављује ниже гре-
де;

 - при водостају од 350-500 cm вода преплављује више гре-
де; 

 - при водостају преко 500 cm вода преплављује скоро цео 
терен.

У Петроварадинском риту поплавне воде улазе у рит при ни-
жем водостају кроз Карловачки дунавац, потом пуни округли 
Швеб, мали Швеб и велики Швеб. При високом водостају Дунава 
рит се директно плави. Осим поплавних вода Дунава, велики ути-
цај на рит имају и подземне воде.

Мерењем водених површина у Петроварадинском риту (хагло-
ва, окана, бара, јама, канала и сл.) на карти 1:5000, дошло се до по-
датка да је укупна површина под водом (средњи водостај Дунава) 
приближно око 100 ha. Тако је површина Дугачке баре (0,96 ha), 
округли Швеб (0,82 ha), велики Швеб (94,12 ha), Шустер хагл (1,42 
ha), Вајсова јама (3,22 ha) Дунавац (6,30 ha), Карловачки дунавац 
(13,48 ha), окно Фратарске баре (2,50 ha), окно Славнићеве баре 
(0,50 ha), Царинова бара са три окна (4,12 ha) итд.
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Приликом опадања нивоа поплавних вода, површинске воде 
сукцесивно се повлаче, задржавајући се најдуже у млакама, ба-
рама и рукавцима. 

Од режима поплавних вода, а у складу са висином терена (ми-
кроконфигурацијом терена), зависи појава појединих биљних 
заједница, њихов састав, бујност, као и друге особености, затим 
услови за мрест рибе и др.

У погледу дужине и учесталости поплава има разлика, али се 
углавном може говорити о годишњим плављењима у два наврата. 
Међутим, последњих година дошло је до промене у ритму појаве 
и дужине трајања поплава, а честе су и године са веома ниским 
водостајем без појаве икаквог плављења у току године, што ра-
није није био случај. Ако се понашање водостаја Дунава буде и 
даље на овако екстреман начин манифестовало, то ће имати нови, 
специфичан одраз на опстанак биљних и животињских заједница 
овог подручја.

Дунавска вода и њен режим су међу одлучујућим факторима 
опстанка биљног и животињског света. Честе и велике осцила-
ције режима Дунава мењају услове у екосистемима од врло по-
вољних до врло неповољних. Основни водоносни слој је у ди-
ректној хидрауличкој вези са реком. Стога, стање водостаја реке 
Дунав диктира и режим нивоа подземних вода на подручју.

Површинске воде основне каналске мреже су углавном у по-
средној хидрауличкој вези са подземним водама због полупро-
пусних наслага у дну канала.

Подземне воде

Подземне воде (фреатске и артешке) имају утицаја на биљни и 
животињски свет. Оне су значајан чинилац у формирању воде-
них, мочварних, ливадских и шумских екосистема у Резервату.

Фреатске воде сачињавају воду која лежи у порозном земљишту 
до првог вододрживог слоја. Најчешће пространство заузимају у 
стенама са међузрнском порозношћу. Фреатска издан се храни 
инфилтрацијом атмосферских падавина, инфилтрацијом воде из 
Дунава и притицањем воде из више лесних и пешчаних предела.

У алувијалној равни фреатске воде се налазе на малим дуби-
нама. У напуштеним меандрима и засутим рукавцима Дунава, 
изданска вода најчешће избија на површину формирајући баре и 
мочваре. Уобичајене дубине фреатских вода у алувијалној равни 
су између 1,5 и 2,5 m. 

Режим Дунава има утицај на режим разматраних подземних 
вода на овом подручју, што је евидентирано мерењем водостаја 
у реци и нивоа воде у постојећим хидрогеолошким осматрачким 
објектима, који се налазе на овом подручју.  

3.2. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ ПОДРУЧЈА 

3.2.1. Резерват

Резерват представља комплекс водених, мочварних, ливадских 
и шумских плавних станишта (издвојено је 39 приоритетних ти-
пова станишта за заштиту) са разноврсним орографским и хи-
дрографским облицима ритова (аде, рукавци, меандри, плиће и 
дубље депресије, обалске греде) и за њих везане животне заједни-
це (ритске галеријске шуме храста лужњака, јасена и веза, шуме 
црне и беле тополе, шуме беле врбе, влажних ливада, мочвара и 
бара, отворених водених површина), природне вредности и ти-
пични панонски елементи флоре (443 таксона виших биљака, од 
тога велики број ендема и реликата и 37 врста заштићених на на-
ционалном и међународном нивоу) и фауне (42 врсте инсеката, 
26 врста риба, 11 врста водоземаца, 7 врста гмизаваца, од којих 
су све заштићене, 206 врста птица, а од сисара већи број ретких и 
угрожених врста, као што су водена и мочварна ровчица, видра, 
дивља мачка, куна, белица).

У овим  разноврсним,  богатим  и  раскошним  природним  
појавама  и облицима, у њиховој међусобној повезаности и склад-
ној испреплетаности, сачувана је исконска лепота природе.

Дунав са својим режимом вода и честим плављењем чини овај 
терен специфичним. Вода, која се приликом поплава акумулира у 
барама и депресијама, својим комуницирањем кроз канале и ру-
кавце даје основни печат овом подручју и представља један од од-
лучујућих еколошких фактора у генези педосфере и појављивању 
биљног и животињског света.

Због промена режима површинских и подземних вода израже-
но је сушење старих стабала храста лужњака, као последица по-
ремећаја водног режима.

Постојеће климатске, хидролошке и педолошке прилике усло-
виле су појаву  разноврсног биљног света. Флора и вегетација је 
услед различитости наведених услова богата и разноврсна, почев 
од хигрофилних мочварних заједница до мезофилних шумских 
заједница.

Ковиљски рит у вегетацијском погледу представља подручје 
које је првенствено шумски комплекс. У питању је хидролошки 
условљена или азонална вегетација, која се развија под утицајем 
поплавних и високих подземних вода, а везана је за алувијална 
земљишта уз данашњи и некадашњи ток Дунава. На рецентном 
земљишту, на ком се поплавна вода дуже задржава, развијају се 
заједнице врба и топола. 

Заједно, ова два типа аутохтоних шума дају основни печат 
вегетацији Ковиљског рита. Значајно је, међутим, да су ови при-
родни екосистеми у сталном повлачењу услед све агресивнијег 
уплитања човека. Резултат тога су све већи комплекси под заса-
дима еуроамеричких топола. Дају утисак шумских „плантажа“. 
Увођење ових антропогених фитоценоза знатно нарушава пеј-
сажно-амбијенталне вредности, раније успостављене ценотичке 
односе и еколошку равнотежу, а самим тим умањују и степен би-
олошке разноврсности. 

Подручје Ковиљског рита и поред доминације шумских еко-
система, одликује и мозаичност вегетације (везана за микрокон-
фигурацију терена и интензитет засипања, зависно од режима 
поплавних и подземних вода), односно испресецаност састојина 
аутохтоних и антропогених шумских заједница, барама, дели-
мично зараслим или још живим рукавцима Дунава, са адекват-
ним акватичним и мочварним фитоценозама, док су више греде 
углавном под ливадским и закоровљеним биљним покривачем. 

Последњих година је све израженији процес обрастања воде-
них окана вегетацијом  макрофита и хидро-хелофита. Присутна 
је и тенденција проградације водених фитоценоза у мочварне, 
а ових у ливадске састојине, што индицира на недостатак воде, 
слаб проток, повећање наслага муља, богаћење муља материјама 
органског порекла, промене у бројности и покровности појединих 
ценобионата важних за одржавање еколошке равнотеже, итд. 

Петроварадински рит, упркос снажним антропогеним утицаји-
ма и израженим деградацијским процесима, још увек предста-
вља јединствени мозаик животних заједница и станишта, скон-
центрисаних на релативно малом простору. Са Ковиљским ритом 
чини природну целину. 

И поред евидентних сукцесивних промена које иницирају по-
степено зарастање бара мочварном вегетацијом, Петроварадин-
ски рит још увек представља, у неким сегментима, очуван рефу-
гијум специфичне акватичне флоре (са укупно 535 биљних врста) 
и вегетације, као и адекватне фауне. Поменути тип вегетације се 
среће и у другим деловима наше земље, али у Петроварадинском 
риту има и неких специфичности.

Природну потенцијалну вегетацију на равним, песковитим 
и иловастим земљиштима алувијалног типа уз Дунав предста-
вљају хидролошки условљене шуме врба и топола. Одликују се 
несталношћу и динамиком. Граде неколико заједница, што је у 
директној корелацији са поменутим предусловима односно дина-
миком плављења и микроконфигурацијом терена. Пионирским 
заједницама припадају редовно плављене шуме тј. асоцијација 
беле и бадемолисне врбе, ређе и краће плављена фитоценоза беле 
врбе и црне тополе, као и заједница беле тополе са црним глогом, 
која је панонског ендемског значаја, а у Војводини је забележена 
само у Петроварадинском и Ковиљском риту. Бела врба, која је 
едификатор прве заједнице, уједно је и најчешћа дрвенаста врста 
у овом риту.

У далекој прошлости, пре интензивних интервенција човека, 
ова вегетација ритских шума врба и топола носила је прашумско 
обележје. 

На благо заталасаним теренима, испод нивоа уздигнутих греда 
углавном се јављају оазе америчког јасена. Ова врста никад не 
достиже пораст домаће изворне врсте.

Највише терене, греде, заузимају сађене монокултурне шуме, 
углавном канадске тополе. 

У барама које Дунав плави само повремено, долази до развоја 
заједнице сочивице и асоцијације сочивице и водене папрати. 
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Вода овим врстама омогућује опстанак. Зато у барама и мртвајама 
није бујан само биљни свет. Због његове разноврсности и богате 
органске продукције присутни су и I многи представници фауне, 
пре свега птице.

Мочварна вегетација, прилагођена условима изразито влажне 
и анаеробне подлоге, заузима највеће комплексе у Петроварадин-
ском риту. 

Опстанак свих фитоценоза, па и тршћака, везан је за влажност 
подлоге тј. воду. Канал који долази од Сремских Карловаца до 
Марије Снежне и одатле под правим углом скреће у рит у усло-
вима све ређих поплава, заједно са краком карловачког Дунавца, 
постао је жила куцавица овог рита. Да је данас стање алармантно, 
указује чињеница да је овај канал не само потпуно сув, већ и до-
брим делом зарастао у хигрофилну вегетацију, која иако бујна, 
још није диференцирана на посебне заједнице. 

Веома ограничене оазе у Петроварадинском риту припадају 
типу мочварних ливада. 

Флористичко богатство и висок степен вегетацијске разно-
ликости на релативно малом и рељефски уједначеном простору 
уз обиље водених површина, омогућује врло високу продукцију 
биљне масе.

На тој трофичкој основи и уз постојање повољних услова за-
клона, заштите и места за размножавање, развио се разноврстан 
и бројан животињски свет из група: зглавкара, риба, птица, водо-
земаца и сисара.

Под утицајем доминантног еколошког фактора овог подручја, 
режима поплавних и подземних вода, највећи број животињских 
врста живи у води или је њихов опстанак и животни просперитет 
најуже повезан са водом, мочварним и влажним земљиштем.

Огромна биомаса речно-језерског планктона животињског по-
рекла, рачића, шкољки, пужева, глиста и инсеката, представља 
основну карику у ланцу исхране риба и водоземаца, а индиректно 
и великог броја птица и сисара.

Данас, у условима перманентне антропогене редукције моч-
варних терена, Резерват је последње прибежиште птица мочвари-
ца и птица природно везаних за воду у овом делу тока Дунава и 
један је од последњих сличних терена у Војводини.

Сам Резерват представља скуп рукаваца и остатака ранијих то-
кова Дунава, који у овом делу тока има мали пад, па често меан-
дрира. При високом водостају Дунав је одсецао меандре и прет-
варао их у мртваје. Током времена од њих су формиране плиће 
депресије између којих се налазе ниска гребенаста узвишења (ос-
таци некадашњих обала Дунава и њихових рукаваца) и веће повр-
шине нешто уздигнутијег терена - то су некадашња острва (аде).

Орнитофауна неког подручја, па према томе и Резервата, зави-
си од врсте и распореда биотопа у њему. Због промене водостаја 
и морфологије терена током године, на једном делу Резервата на 
истим површинама долази до промене у величини, као и у измени 
биотопа.

Према конфигурацији терена, стално плављени део Резервата 
може се поделити на неколико различитих биотопа, условљених 
првенствено хидролошким факторима:

 - биотоп слободних водених површина;
 - биотоп муљевитих обала;
 - биотоп густе мочварне вегетације.

И поред промене еколошких услова, Резерват са свим својим 
биотопима представља место где се заустављају готово све врсте 
птица мочварица, као и других врста птица природно везаних за 
воду. Осим тога, ово подручје се налази на селидбеном правцу 
северних популација птица према јужним пределима, што увећа-
ва значај овог подручја, у коме птице налазе храну и привремено 
одмориште.

Иако је на овим просторима дошло до промене еколошких 
услова и поред тенденције  даљег погоршања, од укупног броја 
врста птица у Војводини, на подручју Резервата регистровано је 
55,48%. По нормативима Међународне уније за заштиту птица, 
свако подручје са кога је евидентирано више од 40% од укупног 
броја евидентираних врста птица на ширем подручју, сматра се 
богатим птицама и има услове да се прогласи за орнитолошки 
резерват.

Резерват припада категорији низијског подручја ципринид-
ног региона. Насељен је претежно рибама из породице шарана, 
по коме је добио назив ципринидна низијска вода. Насељавају га 
велики број врста из различитих фамилија, међу којима су нај-
чешћи представници из фамилије Cyprinidae.

Животињске врсте из групе сисара су мање заступљене, јер 
су услови њиховог опстанка, у вечитој борби са поплавама, били 
мање повољни од услова за друге животињске врсте. Нарочито су 
оне врсте ишчезле или остале малобројне, које се приликом надо-
ласка поплава нису могле пливањем спасити. Због тога су ситни 
сисари и данас заступљени у мањем броју.

Резерват са својим специфичностима, станиште је већине врста 
представника фауне водоземаца Војводине, као и гмизаваца који 
су својим начином живота везани за водена-ритска станишта.

3.2.2. Шуме, шумско земљиште и ловна фауна 

Шуме и шумско земљиште Резервата4

Резерват припада Јужно-Бачком шумском подручју, и са ње-
говим подручјем газдују ЈП ‚‘Војводинашуме‘‘, ШГ ‚‘Нови Сад‘‘, 
Српска православна црква (Епархија Бачка и Манастир Ковиљ) 
и ЈП ‚‘Воде Војводине‘‘ ВДП „Шајкашка“. На простору Резер-
вата заступљена је измењена шумска вегетација, коју углавном 
представља вегетација ритских шума. На нижим теренима за-
ступљене су шумске заједнице врба, на вишим теренима топола 
аутохтоног и антропогеног порекла, а присутне су у мањој мери 
и састојине природног порекла које чине храст, јасен и брест. У 
подрасту се јављају амерички јасен, багрем, купина, трска и број-
на приземна флора.

С циљем што ефикасније заштите објекта, у ШГ „Нови Сад“ 
урађен је средњорочни програм заштите и унапређења Резерва-
та, на основу ког се праве годишњи планови радова на заштити 
природе. Ови планови су обавезујући приликом извођења радова.

Највећи део површина шума Резервата обухватају шуме и 
шумске културе. По пореклу су то вештачки подигнуте, високе 
и изданачке шуме. 

Однос између високих и изданачких шума је изузетно повољан, 
са великим учешћем вештачки подигнутих састојина (клонова 
тополе и др.) које овде имају највише привредни значај. 

По смеси су то углавном чисте састојине на око 70% површина. 
Најзаступљенија је газдинска класа вештачки подигнутих топола 
ЕАТ, затим шуме беле врбе, беле и црне тополе итд. 

Шуме ЈП ‚‘Воде Војводине‘‘ се простиру дуж насипа. Имају 
улогу заштите насипа и других водопривредних објеката од удар-
ног таласа вода Дунава. Подељене су на водозаштитне шуме I и II 
степена. Шумску састојину чине претежно меки лишћари.

Шуме ван Резервата

Поред шума у Резервату, у оквиру обухвата Просторног плана 
се налазе и шуме, којима такође газдују ЈП ‚‘Војводинашуме‘‘, 
ШГ „Нови Сад Српска Православна црква (Епархија Бачка и Ма-
настир Ковиљ и ЈП ‚‘Воде Војводине‘‘ ВДП „Шајкашка“.

На подручју обухвата Просторног плана се налазе и делови 
шума ЈП ‚‘Национални парк Фрушка гора‘‘, као делови oпштина 
Сремски Карловци и Инђија. Остатак шума чине шуме осталих 
корисника (приватне шуме, као и мањи комплекси задружних 
шума).

На подручју НП ‚‘Фрушка гора‘‘ у оквиру општина Инђија и 
Сремски Карловци, преовлађују заштитне шуме и рекреативно-
туристичке површине. У оквиру шума НП ‚‘Фрушка гора‘‘ су 
заступљена сва три режима заштите. Вегетацију чине мешовите 
састојине, у којима су заступљени китњак, липа, буква, цер ме-
дунац, црни јасен и граб. Чисте изданачке састојине чине мање 
површине багрема, а вештачки подигнуте састојине су културе 
црног и белог бора. НП ‚‘Фрушка гора‘‘ припадају и шуме прио-
баља, Чортановачке шуме и шуме на делу локалитета Калиште. 
На локалитету Калиште преовлађују меки лишћари (ЕАТ, бела 
врба, црна и бела топола).

Заштитно зеленило

Заштитно зеленило чини зеленило пригорја НП ‚‘Фрушка 
гора‘‘, викенд зона, зеленило уз потоке и путеве и уз канале. Оно 
је присутно у извесној мери, али су то углавном измењени и угро-
жени делови простора са мало елемената природне средине.

Површине под ваншумским зеленилом су недовољно за-
ступљене и налазе се у оквиру економија, поред путева и у оквиру 
викенд и воћарско-виноградарских зона.

4   У изради су нове основе газдовања шумама за ЈП „Војводинашуме“ и Српску православну цркву, у којима ће бити дефинисани нумерички 
показатељи за површине шума и шумског земљишта, стање шума као и запремину и запремински прираст за појединачне врсте дрвећа.
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Ловишта у Резервату

На простору Резервата установљено је ловиште ‚‘Ковиљско-
петроварадински рит‘‘ којим газдује ЈП ‚‘Војводинашуме‘‘ ШГ 
‚‘Нови Сад‘‘. Укупна површина ловишта је 4305 ha. То је ловиште 
отвореног типа.

Укупно ловно продуктивна површина је 4090 ha. Највише по-
вршина се налази под шумом и шумским земљиштем, пашњаци-
ма и ливадама.

Основна намена ловишта је узгој, заштита и коришћење ситне 
дивљачи (зец, фазан, пољске јаребице, препелице и друга перната 
дивљач) и крупне дивљачи (срна и дивља свиња).

Бројно стање дивљих свиња је 40 комада и срнеће дивљачи 80 
комада.

За све врсте дивљачи карактеристично је велико колебање 
сезонског и годишњег бројног стања. Срнећа дивљач се у овим 
шумама налази при ниском водостају реке Дунав, а само понекад, 
при високом водостају, излазе из шуме у брањени део. Оне немају 
неку велику трофејну вредност због недовољно богате исхране. 
Од пернате дивљачи најбројнија је дивља патка. Процењује се да 
у поплавном подручју ових шума има око 500 станарица и повре-
мено од неколико стотина до неколико хиљада селица. Осим ди-
вљих патака, овде се повремено, при селидби, јављају и дивље гу-
ске, шљуке и дивљи голубови. Стално присутна врста је и фазан, 
који се вештачки уноси на ободима пољопривредних земљишта 
одакле мигрира у шуму. Процењује се да при повољном водостају 
у шуми има око 5-10 ком/100 ha.

У ловишту се налази велики број ловно-техничких објеката.

Ловишта ван Резервата

Ловишта ван Резервата обухватају део ловишта ‚‘Национални 
парк Фрушка гора‘‘, затим „Неопланта“ које се налази на тери-
торији подручја Града Новог Сада, „Горњи Срем“ на територији 
подручја Града Новог Сада и општине Сремски Карловци, „Стара 
Тиса“ и „Дорошка“ на територији општине Тител и „Калакача“ 
на територији oпштине Инђија. Ова ловишта пружају добре ус-
лове за развој и гајење дивљачи, а опремљена су бројним ловно-
техничким и ловно-производним објектима.

Лов на територији обухвата Просторног плана нема привред-
ни, већ само спортско-рекреативни значај.

3.2.3. Минералне сировине

У обухвату Просторног плана, изван Резервата, врши се екс-
плоатација опекарске глине у општини Сремски Карловци, на ло-
калитету ‚‘Стражилово‘‘, одобрена према Решењу Покрајинског 
секретеријата за рударство и минералне сировине 

На основу података којима располаже покрајински Секрете-
ријат за енергетику и минeралне сировине, хидрогеотермални 
потенцијали на простору обухвата Просторног плана до сада 
нису испитани.

Потенцијали обновљивих извора енергије

На основу израђених студија за подручје АП Војводине, на 
простору Просторног плана, као мањи и већи потенцијали обно-
вљивих извора енергије издвајају се: 

- биомаса;
- биогас;
- геотермална енергија; 
- сунчева енергија; 
- енергија ветра;
- хидроенергија.
С обзиром да припада пољопривредном подручју, да су ис-

тражене геотермалне бушотине, постоје предуслови, као и  на 
простору целог подручја АП Војводине, за коришћење ових по-
тенцијала као извора обновљиве енергије мањих капацитета за 
производњу топлотне енергије за потребе пољопривредне произ-
водње и бањског туризма.

Сунчева енергија, с обзиром на повољну осунчаност, број  сун-
чаних дана у току године  овог простора,  може се користити као 
обновљиви извор енергије који ће користити производни објекат 
већих  капацитета.  

Подручје Просторног плана, на основу Студије Атласа ветрова 
на територији АП Војводине, се налази у зони повољних ветрова 
(4,0-5,0m/s) на висинама преко 50m изнад тла, а нарочито 100m из-
над тла, што одговара савременим ветроелектранама снага 2-2,5 
MW,  где  је експлоатација енергије ветра економски исплатива.

Слика 2. Приказ брзине и енергетског потенцијала ветра  
на висини 50m у W/m2 W 

Постојање каналске мреже на овом простору пружа могућ-
ност коришћења хидроенергије за производне енергетске објекте 
мањих капацитета.   

Стварни потенцијал, исплативост, али и могућност коришћења 
ових потенцијала с обзиром на заштићено природно добро уста-
новиће се детаљним испитивањем и израдом неопходне  доку-
ментације. 

3.3. ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА, 
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ

3.3.1. Животна средина

Просторни план обухвата површине са значајним природним 
вредностима, угрожене просторе и деградиране површине. 

Потенцијално угрожени простори су агрокултурне зоне, радне 
зоне, излетнички локалитети, викенд зонe и појасеви уз инфра-
структурне коридоре. 

Услед неадекватне комуналне опремљености (неадекватно 
пречишћавање и одвођење отпадних вода, воде за пиће неод-
говарајућег квалитета, санитарно не уређене локације за одла-
гање комуналног отпада,...), недовољне заступљености органске 
пољопривреде, као и непланским одлагањем комуналног отпада, 
присутан је негативан утицај на квалитет природних ресурса-
ваздуха, воде и земљишта.

Подручје Резервата представља сложени екосистем са извор-
ним, природним вредностима, које су у одређеној мери у фази 
нестајања због природне сукцесије и вишедеценијског негати-
вног антропогеног утицаја. 

Услед утицаја низа антропогених фактора дошло је до значај-
ног убрзања процеса природне сукцесије (нестајање мочварних 
биотопа).

Ауто-пут (Е-75) пролази кроз Резерват и представља у од-
ређеној мери, деградациони пункт оног простора (аерозагађење, 
бука...).

Све већој угрожености неких аутохтоних биљних и живо-
тињских врста, па чак и неповратном нестанку одређених врста, 
доприноси и недозвољено сакупљање ретких и угрожених врста 
у комерцијалне сврхе.

Ваздух

На подручју обухвата Просторног плана праћење квалитета 
ваздуха врши се на неколико локалитета.

На територији општине Петроварадин, а у обухвату Простор-
ног плана, током 2005. године спроведена су мерења концентра-
ције сумпордиоксида, чађи и водониксулфида у циљу процене 
утицаја рафинерије нафте на квалитет ваздуха. 

У циљу праћења утицаја саобраћаја на квалитет ваздуха на 
територији општине Петроварадин, током новембра и децембра 
2008. године извршена су мерења концентрације сумпор-ди-
оксида, чађи, приземног озона (О3), суспендованих честица уз 
одређивање садржаја нормираних токсичних метала (олово-Пб, 
кадмијум-Цd, манган-Мn i жива-Хg) и БТX-а (бензен, толуен и 
ксилен). 
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Концентрација сумпордиоксида није била виша од прописане 
ГВИ (150 μg/m3), док је концентрација чађи била виша од пропи-
сане ГВИ (50 μg/m3) током 1 дана. Концентрација азотдиоксида 
није била виша од дозвољене ГВИ (85 μg/m3), док је концентра-
ција суспендованих честица била виша од прописане ГВИ (120 
μg/m3) током 3 дана. Садржај токсичних метала у суспендованим 
честицама није био виши од прописане ГВИ, изузев садржаја 
кадмијума за један дан, када је измерена концентрација од 0,016 
μg/m3. Концентрација приземног озона није била виша од пропи-
сане вредности ГВИ (85 μg/m3). Измерене концентрације толуена 
нису прелазиле граничне вредности (7.5 mg/m3). Детектоване 
концентрације ксилена показале су вредности веће од референтне 
инхалационе концентрације која износи 100μg/m3.

Вода

Подручје Резервата угрожено је константним приливом непре-
чишћених вода из насеља, које се уливају у рит или канале који 
воде до рита. Велики проблем представља и пражњење цистерни 
са отпадним водама из септичких јама у канале око насеља, што 
упућује на закључак да је вода Ковиљског рита лошег квалитета и 
да је оптерећена органским материјама.

Редовни мониторинг квалитета акватичних екосистема (јун-
децембар 2003. године), обухватио је контролу квалитета по-
вршинских вода у три серије испитивања (пролећни циклус: 
март-април; летњи циклус: јул-август и јесењи циклус: октобар-
новембар) на подручју Ковиљско-петроварадинског рита (Аркањ, 
Тиквара, Шлајз).

Програм референтног мониторинга за 2004. годину дао је увид 
у стање квалитета у погледу дефинисања типа утицаја на водото-
ке (органско, неорганско загађење, еутрофизација и др.). Анализа 
воде и седимента је вршена на локалитетима Ковиљско-петрова-
радинског рита – Аркањ, Тиквара и Шлајз.  

Садржај органских материја изражених преко ХПК одређен је 
у седименту Ковиљско-петроварадинског рита на све три лока-
ције (Аркањ 180 О2/kg у оба периода узорковања, Тиквара 64-120 
О2/kg, Шлајз 48-150 О2/kg). У седименту на профилу Тиквара у 
пролећном периоду забележена је концентрација PAH-ова од 1700 
µg/kg, као и у летњем периоду 970 µg/kg. Такође, на профилу Ар-
кањ забележене су значајне концентрације PAH-ова (у пролећном 
периоду 890 µg/kg и летњем периоду 830 µg/kg), док је профил 
Шлајз најмање оптерећен (у пролећном периоду 230 µg/kg и ле-
тњем периоду 150 µg/kg).

Пестициди су детектовани у траговима у летњем периоду у 
води Ковиљско-петроварадинског рита (Аркањ), при чему су 
у траговима детектована два изомера хексахлорциклохексана 
(α-BHC, γ-BHC).

Анализа седимента Ковиљско-петроварадинског рита (Аркањ, 
Тиквара) је показала да постоји значајна акумулација органског 
загађења, како минералних уља тако и специфичних органских 
полутаната. Такође, указано је да су седименти Ковиљско-петро-
варадинског рита (Тиквара, Аркањ) загађени и PAH-овима.

Програм мониторинга површинских вода на територији Војво-
дине, у оквиру кога је испитано присуство најчешћих органских и 
неорганских полутаната у води и седименту, у току 2005. године 
такође је вршено на локалитетима Аркањ, Тиквара и Шлајз. Ни-
трити су уочени као проблем у води Ковиљско-петроварадинског 
рита, на локалитету Аркањ, док је анализа седимента показала да 
постоји акумулација органског загађења, како минералних уља, 
тако и специфичних органских полутаната, на профилима Аркањ 
и Шлајз.

Земљиште

Програм праћења квалитета непољопривредног земљишта 
спроведен је током 2003. и 2004. године на подручју Ковиљско-
петроварадинског рита, на локалитету Аркањ и Петроварадин-
испод цркве на Текијама, при чему је измерен укупан садржај 
бакра (Cu) већи од максимално дозвољене количине на локалите-
ту Аркањ (2003. – 99,27 mg/kg и 2004. – 110,07 mg/kg). На основу 
измерене приступачне концентрације Cu изведен је закључак да 
се ради о антропогеном загађењу бакром, јер је удео лакопристу-
пачног у укупном садржају Cu врло висок (46.90 односно 33.28%). 
Наведено је да узрок повећане концентрације Cu може бити ду-

гогодишње третирање винове лозе бакар сулфатом у подручју 
Ковиљско-петроварадинског рита6 те његово аеро доспевање и 
до заштићеног природног добра.

На подручју Ковиљско-петроварадинског рита измерен је уку-
пан садржај ПАУ (полициклични ароматични угљоводоници) од 
3.54 mg/kg. Такође, на локалитетима Аркањ – код чарде ‚‘На крају 
света‘‘ и Петроварадин – испод цркве на Текијама, вршено је ме-
рење концентрације активности радионуклида у непољопривред-
ном земљишту.

На простору обухвата Просторног плана евидентиран је већи 
број локација неуређених одлагалишта отпада: у Крчедину (на 
три локације, од којих је једна ближе Дунаву), у Бешки (на две 
локације), у Чортановцима (на две локације), у Сремским Карлов-
цима (на две локације у насељу, на једној локацији ван насеља 
и на једној локацији уз Дунав, у непосредној близини пруге), У 
Петроварадину (на две локације), код Каћа (на две локације), у 
Будисави (на две локације – једна у непосредној близини и једна у 
насељу), код Ковиља (на две локације) и код Гардиноваца (на јед-
ној локацији). На наведеним локацијама отпад се неорганизовано 
и неконтролисано одлаже, без примене санитарних мера заштите. 

Комунални отпад са простора општине Сремски Карловци и 
Града Новог Сада одлаже се на општинској депонији на терито-
рији Града Новог Сада, за подручје општине Тител на општинској 
депонији у КО Тител и за подручје општине Инђија на општин-
ској депонији у КО Инђија. Ове локације се не налазе у обухвату 
Плана.

3.3.2. Заштићена природна добра

Увидом у документацију Покрајинског завода за заштиту при-
роде и Регистар заштићених природних добара који се води у 
Заводу, констатовано је да се на подручју обухвата Просторног 
плана налазе следећа заштићена природна добра:

Специјални резерват природе
 - Специјални резерват природе ‚‘Ковиљско-петровара-
дински рит‘‘

НАЦИОНАЛНИ ПАРК
 - Национални парк ‚‘Фрушка гора“

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ
 - Споменик природе ‚‘Платан у Сремским Карловцима“, 
 - Споменик природе ‚‘Дивљи кестен у Сремским Карлов-
цима“, 

 - Споменик природе ‚‘Црни дуд у Сремским Карловцима“, 
 - Споменик природе ‚‘Два стабла тисе у парку Патријар-
шијског двора“, 

 - Споменик природе ‚‘Два стабла тисе у Карловачкој гим-
назији“, 

 - Споменик природе Парк ‚‘Дворска башта у Сремским 
Карловцима“, 

 - Споменик природе ‚‘Дуд у Гардиновцима“.
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ

 - Заштићена околина Манастира Ковиљ.
СТАНИШТА ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА И ЛОКАЛИТЕТИ ИЗ-

ДВОЈЕНИ ЗА СТАВЉАЊЕ ПОД ЗАШТИТУ
 - Палеонтолошки локалитет „Лака стаза“,
 - Барбадо,
 - Река Дунав.

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ ИЗДВОЈЕНИ ЗА СТАВЉАЊЕ ПОД 
ЗАШТИТУ:

 - Храст лужњак на Петроварадинској тврђави (код Ака-
демије), 

 - Гинко на Петроварадинској тврђави (код Академије),
 - Група стабала липе на Петроварадинској тврђави (код 
Академије),

 - Два стабла платана (Platanus acerifolia Willd) у Петрова-
радину, на улазу Војну   болницу, 

 - Стабло липе (Tillia cordata Mill) на Петроварадинском 
гробљу.

ЕКОЛОШКИ КОРИДОРИ:
 - утврђени еколошки коридор од међународног значаја 
(река Дунав и приобаље у ширини до 250 m), 

 - лесне долине, 
 - потоци и канали,  
 - живице и међе.
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ПОДРУЧЈА ОД MЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОЧУВАЊЕ 
БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ 

 - СРП ‚‘Ковиљско-петроварадински рит‘‘
• IBA подручје – читав простор обухвата Простор-

ног плана део је значајног подручја за птице Европе 
(CEP 013/YУ 036). Због својих изузетних природних 
вредности Резерват је 1989. године проглашен под-
ручјем од међународног значаја за птице – Important 
Bird Area (IBA),под називом ‚‘Ковиљски рит‘‘ (по-
вршине 4000 ха);IBA подручје је 2000 г. Проширено 
на 5500 ха, а 2009.г. на 9594 ха ( IBA код RS 005, нац. 
код RS007IBA);   

• IPA подручје – подручје Резервата издвојено је 
2004.-2005. године као међународно значајно под-
ручје за биљке (IPA),

• Шире подручје СРП ‚‘Ковиљско-петроварадински 
рит‘‘ је заједно са подручјем Националног парка 
‚‘Фрушка гора‘‘део EMERALD мреже, којом су 
обухваћена подручја у АП Војводини од нарочите 
важности за заштиту и очување дивљих биљних и 
животињских врста и њихових станишта, тзв. под-
ручја посебне важности за заштиту природе (Areas 
of Special Conservation Interest- ASCI) значајних 
са становишта примене Бернске конвенције, која 
представљају обнову будуће националне еколошке 
мреже и европске еколошке мреже NATURA 2000,

• Номинација за Рамсарско подручје – у оквиру стра-
тегије заштите природних добара у Србији, Резер-
ват је предложен за упис у Списак ритских подручја 
од међународног значаја по Рамсарској Конвенцији,

• Резерват је 2004. године уврштен у списак заштиће-
них подручја зависних од воде и значајних за басен 
Дунава (ICPDR)

• 2007.г. Резерват је уврштен у Мрежу заштићених 
подручја на Дунаву, као једно од 5 заштићених под-
ручја из Србије.

Ковиљско-петроварадински рит је издвојен као међународно 
значајно подручје према  међународним конвенцијама (директ-
но или индиректно): Међународна конвенција о заштити птица, 
Конвенција о мочварама које су од међународног значаја, наро-
чито као станишта птица мочварица, Конвенција о биолошкој 
разноврсности, Конвенција о очувању европске дивље флоре и 
фауне, Рамсарска конвенција, Конвенција о заштити културне и 
природне баштине итд.

 - Националног парк ‚‘Фрушка гора‘‘
• Шире подручје Националног парка ‚‘Фрушка гора‘‘ 

је проглашено за IBA подручје од међународног зна-
чаја за птице Европе (Important Bird Areas – IBA),  
IPA подручје (Important Plant Areas) као међународ-
но значајно биљно подручје и Међународо значајно 
станиште за дневне лептире (PBA-Prime Butterflay 
Areas in Europe).

3.3.3. Предеона разноврсност

На простору обухвата Просторног плана заступљени су разли-
чити типови предела. То су природни предели (природни и пре-
дели блиски природи) и културни предели (рурални и урбани). 

Природни предели су заступљени у оквиру режима I и II степе-
на заштите Резервата и као делови Националног парка ‚‘Фрушка 
гора‘‘. 

Предели блиски природи са екстензивним коришћењем обух-
ватају екстензивно коришћене површине и шуме аутохтоних 
врста на простору Резервата, где је газдовање човека присутно 
у већој мери. Ту спадају и простори ван Резервата, станишта 
заштићених и строго заштићених дивљих врста. С обзиром на 
малу заступљеност природних предела и на њихову угроженост, 
они представљају потенцијал са становишта природних ресурса 
изаштићених подручја. 

Руралне пределе чине насеља сеоског типа и обрадиве површи-
не. Одликује их доминантна матрица пољопривредног земљишта, 
на коме се одвија интензивна пољопривредна производња, газдо-
вање алохтоним шумама монокултура, са остацима природних и 

делимично измењених станишта, појединачним објектима у ата-
ру и коридорима које чини река Дунав, канали и саобраћајнице. 
Бројни шумарци, међе и живице су потенцијали за даљи развој и 
уређење аграрних предела. У оквиру руралних предела су групе 
објеката и радне површине у атару са већим бројем хетерогених 
предеоних елемената. 

Урбани предео чине насеља Петроварадин и Сремски Карлов-
ци, која имају градски карактер.

Ограничења за развој и уређење руралних и урбаних предела 
су дисбаланс између активности у простору и предеоних елеме-
ната, што изазива њихову деградацију (непланско ширење на-
сеља и радних површина на рачун пољопривредног земљишта, 
изградња објеката који прекидају еколошке коридоре, деграда-
ција земљишта, као и недовољне активности у простору којима 
би се унапредили типови предела).

Неравномеран распоред шума и слаба повезаност зеленила на-
сеља преко заштитних појасева са атарским зеленилом и шумама, 
утиче на смањену разноврсност предеоних елемената у обухвату 
ППППН.

3.3.4. Непокретна културна добра

Најзначајнија заштићена непокретна културна добра у обухва-
ту Просторног плана налазе се у насељима. Посебну културно-
историјску вредност представљају Сремски Карловци. Централ-
ни део насеља са значајним објектима као што су Патријаршија, 
Саборна црква, зграда Семинара, Стефанеум, Горња ваведенска 
црква, Доња црква Светог Петра и Павла, комплекс Католичке 
цркве (црква Светог Тројства и Жупни уред), проглашен је за 
просторно културно-историјску целину. 

Део Петроварадина који чине Петроварадинска тврђава, 
подграђе, цркве и манастири, јавни, стамбени и војни објекти, 
представља хомогену целину, јединствену на овим просторима, 
тако да у целини чини значајно градитељско наслеђе које треба 
чувати. 

Манастир Ковиљ са црквеним објектом из XVI века, стављен 
је 1949. године под заштиту државе и утврђен је за непокретно 
културно добро од великог значаја 1991. године. Године 2008. 
утврђена је заштићена околина манастира Ковиљ. 

Простор у обухвату Просторног плана је и богато археолошко 
подручје. Структуру археолошких локалитета чине налази од пе-
риода праисторије до средњег века. Највећим делом се ради о ос-
тацима насеља, некропола и фортификација из периода праисто-
рије, насеља, некропола и утврђења из римског периода, односно 
насеља некропола и утврђења из средњег века.

Утврђена непокретна културна добра у обухвату Просторног 
плана су следећа:

Културна добра од изузетног значаја 
 - Општина Петроварадин: 

• Место битке код Петроварадина 1716.г. (Везирац), 
знаменито место;

 - Општина Сремски Карловци:
• Патријаршијски двор и Саборна црква св. Николе, 

споменици културе;
• Трг Бранка Радичевића и Трг карловачке митропо-

лије, са уливним улицама у Сремским Карловцима, 
просторне културно–историјске целине;

• Место Карловачког мира 1699.г., знаменито место.
Културна добра од великог значаја 

 - Општина Петроварадин:
• Горња и Доња петроварадинска тврђава са 

подграђем у Петроварадину, просторно културно–
историјска целина;

 - Градска општина Нови Сад:
• манастир Светих арханђела Михајла и Гаврила и 

споменик посвећен ратницима Првог светског рата 
у Ковиљу, споменици културе;

 - Општина Сремски Карловци:
• Гроб Бранка радичевића на Стражилову;

 - Општина Инђија:
• Бешка – Српска православна црква Ваведења, спо-

меник културе;
• Крчедин – Војнограничарска зграда;
• Чортановци - Српска православна црква св. Николе, 

споменик културе.
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Значајна културна добра 
 - Општина Петроварадин:

• Кућа са окућницом у  ул. Патријарха Рајачића и Жуп-
на црква Св. Јурја и Жупни дом у ул. Штросмајерова 
20, споменици културе;

 - Градска општина Нови Сад: 
• Каћ - Српска православна црква преноса моштију 

Св. Николе, споменик културе, 
• Ковиљ - родна кућа Илије Нешина и Српска пра-

вославна црква Светог апостола Томе, споменици 
културе;

 - Општина Инђија:
• Бешка – млин на ваљке и споменик стрељаним 

мештанима села Бешка у порти СПЦ, споменик 
културе;

• Крчедин - Српска православна црква св. Николе и 
старо гробље са надгробним споменицима из XIX 
века, споменици културе;

 - Општина Тител:
• Гардиновци - Војнограничарска зграда (зграда 

шајкашког батаљона), споменик културе.
Археолошка налазишта од великог значаја

 - Општина Петроварадин: 
• Горња и Доња петроварадинска тврђава;

 - Општина Инђија:
• Бешка – Калакача;
• Чортановци – Михаљевачка шума.

3.3.5. Елементарне непогоде

На подручју обухвата Просторног плана могућа је појава 
земљотреса јачине 8ºMCS. 

Подручје обухвата Просторног плана је изузетно богато вода-
ма, где се поред реке Дунав са бројним рукавцима, меандрима 
и адама, налази и велики број канала. За заштиту од дејства ве-
ликих вода односно поплава, изграђени су насипи прве и друге 
одбрамбене линије, којима су заштићена насеља на овом подручју 
и велика површина пољопривредног земљишта. 

Појава бујица је карактеристична за Фрушку гору и њене пото-
ке.  У рано пролеће и касну јесен велики број фрушкогорских по-
тока излива се услед бујичних токова, проносе знатне количине 
наноса и наносе штету углавном околном земљишту јер су корита 
потока који пролазе кроз насеља у највећем делу регулисана. 

Појава пожара је могућа на свим просторима, а могућност на-
станка је већа у насељеним местима и градовима који имају раз-
вијенију привреду, већу густину насељености, производне објек-
те и складишта робе и материјала са веома високим пожарним 
оптерећењем и сл. Поред тога, могућа је појава пожара и у НП 
‚‘Фрушка гора‘‘.

На обухваћеном простору евидентиран је ‚‘дунавски‘‘ тип 
клизишта, који је карактеристичан за подручје десне долинске 
стране Дунава. Клизишта су присутна на локалитетима Ровине и 
Ћушилово (општина Сремски Карловци) и на простору уз Дунав, 
од циглане у Сремским Карловцима до Бешке (општина Инђија). 

Доминантан ветар на овом простору је из југоисточног правца 
(кошава), који има највећу брзину у односу на друге ветрове. По-
сле кошаве, по честини ветрова најчешћи је северозападни ветар. 

3.4. СТАНОВНИШТВО

Анализа демографских кретања на подручју обухваћеном из-
радом Просторног плана извршена је на основу података пописа 
становништва у периоду 1948.-2002. година.

Анализом су обухваћена насеља Бешка, Крчедин, Чортановци, 
(општина Инђија), Будисава, Каћ, Ковиљ, Петроварадин (Нови 
Сад – град), Сремски Карловци (општина Сремски Карловци) и 
Гардиновци (општина Тител).

У наведеним насељима у 2002. години живело је 56 312 станов-
ника, што у односу на 1948. годину представља повећање за 81%, 
односно за 25 149 становника.

Табела 3. Кретање укупног броја становника 1948-2002. година

ГРАД,
Општина Насеље

Година пописа Просечна 
стопа 
раста 

1948/2002
1948 1961 1971 1981 1991 2002

Будисава 2090 2476 2825 3502 3683 3825 1,15

Каћ 4406 5640 6701 8551 9763 11166 1,74

Нови Сад Ковиљ 5368 5448 5290 5279 5229 5599 0,08

Петроварадин 5719 8408 10477 10338 11188 13973 1,67

С.Карловци Ср.Карловци 5350 6390 7040 7547 7398 8839 0,93

Тител Гардиновци 1828 1712 1636 1089 1078 1485 - 0,39

Инђија Чортановци 944 1833 1651 1853 1585 2308 1,67

Бешка 3648 5378 6351 6377 6169 6239 1,00

Крчедин 2810 3167 3134 2877 2858 2878 0,04

Укупно 31163 40452 45105 47413 48951 56312 1,12

Оваква кретања последица су уравнотежених биомеханичких 
кретања у периоду  1948-1991. година, док у периоду 1991-2002. 
доминантан утицај на повећање укупног броја становника добија 
механичка компонента.

Механичко кретање становништва у периоду 1948-2002. годи-
на био је различитог интензитета. Највећи део механичког при-
лива становништва реализован је у периоду 1948-1961. година и у 
периоду 1991-2002. година.

На обухваћеном подручју заступљене су и дневне миграције. 
Од укупног броја запослених дневни мигранти чине 70,5% (АПВ 
= 29,08%).

Укупан број домаћинстава општине у периоду 1948.2002. го-
дина расте по просечној стопи од 1,3%, а просечна величина до-
маћинства пада по просечној годишњој стопи од -0,2%.

Иако је на подручју обухваћеном израдом Просторног плана у 
периоду 1948-2002. година значајно повећан укупан број станов-
ника, анализа старосне структуре становништва по великим доб-
ним групама указује на особине популације у регресији. Учешће 
старијих добних група се константно  повећава и у 2002. години 
становништво старије од 60 година учествује са 20% у укупном 
броју становника.

Просечан индекс старења за обухваћено подручје у 2002. го-
дини износи 0,9 (АПВ=0,97), што у односу на претходне периоде 
указује на значајно погоршање старосне структуре становништва 
као непосредног развојног фактора.

Становништво старо 15 и више година чини 83,7% укупне по-
пулације. У овој категорији доминира становништво са заврше-
ним средњим образовањем (48,7%), док становништво са висо-
ким образовањем чини свега 4,2% ове популације. Најповољнију 
образовну структуру становништва имају насеља Петроварадин 
и Сремски Карловци у којима учешће високообразовних износи 
8,6%, односно 5,9% респективно.

Радни контигент овог подручја чини 37 431 становника, од 
којих су 53% мушкарци. Број активних лица износи 26 053, што 
чини искоришћеност радног контигента од 69,6% на нивоу овог 
подручја.

Коефицијент економске зависности на нивоу подручја износи 
1,16. 

3.5. МРЕЖА И ФУНКЦИЈЕ НАСЕЉА

Мрежу насеља у обухвату Просторног плана чини укупно 10 
(десет) насеља од којих  три насеља припадају Градској опш-
тини Нови Сад (Будисава, Каћ и Ковиљ), једно насеље припада 
Градској општини Петроварадин (Петроварадин), четири насеља 
припадају општини Инђија (Бешка, Крчедин, Чортановци и део 
Сланкаменачких Винограда), једно насеље припада општини 
Сремски Карловци и уједно је и општински центар (Сремски Кар-
ловци) и једно насеље припада општини Тител (Гардиновци).
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Табела 4. Преглед насеља према величинским категоријама 
(попис 2002. г.) 

Величинска 
категорија Број насеља Број 

становника

% од укупног 
броја 

становника

Просечна 
величина 

насеља

до 1.000
1.001-3.000
3.001-5.000
5.001-10.000

преко 
10.000

1
3
1
3
2

266
6.671
3.825
20.677
25.139

0,47
11,79
6,76
36,55
44,43

266
2.224
3.825
6.892
12.569

Укупно 10 56.578 100,00 5.658

На простору обухваћеном Просторним планом формирана је 
мрежа насеља просечне густине (2,2 насеља на 100 km2) која од-
говара покрајинском просеку (2,2 насеља на 100 km2). Густина 
насељености на подручју Просторног плана износи 127,43 ст/km2 
(средња вредност за АП Војводину износи 93,82 ст/km2). 

Просечна величина насеља на обухваћеном подручју износи 
5.658 становника (утицај Града Новог Сада), што је већа у односу 
на просечну величину насеља за АП Војводину која износи 4351 
становник. 

Од десет насеља која се налазе у обухвату Просторног плана, 
два су општински центри (Петроварадин и Сремски Карловци) 
а осталих осам насеља су сеоска насеља која су усмерена на 
општинске центре којима припадају, и то: Каћ, Будисава и Ковиљ 
припадају Градској општини Нови Сад, Гардиновци су усмерени 
према општинском центру Тител, а Бешка, Крчедин и Сланкаме-
начки Виногради усмерени су према општинском центру Инђија. 

3.6. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

С обзиром на величину и карактер насеља која се налазе на 
подручју обухвата Просторног плана, мрежа објеката намењена 
јавним службама углавном задовољава потребе становништва.

У свим насељима постоје предшколске установе за васпитање 
и образовање деце од 1 до 6 година. Основно школско образо-
вање од 1 – 8. разреда обезбеђено је у девет насеља, док се само 
у Сланкаменачким Виноградима налази подручна школа од 1-4. 
разреда. За наставак образовања у средњим и високошколским 
установама ђаци су упућени на општинске центре Инђија и Тител 
(у којима се налазе средње и више школе), Нови Сад (средње шко-
ле, универзитетски центар) и Сремски Карловци (средње школе 
-  гимназија и средња богословска школа, факултет). 

Здравствена заштита становништва организована је као при-
марна здравствена заштита у свим насељима, у којима је стално 
запослен лекар опште праксе a у неким насељима организована 
је и стоматолошка служба. Дом здравља постоји само у Петро-
варадину. Специјалистички прегледи (гинеколог, кардиолог, ла-
бораторијске анализе и сл.) представљају изузетно велики напор 
и проблем у решавању здравствених потреба становника из се-
оских насеља, јер су сви упућени на веће центре (углавном Нови 
Сад). Апотеке немају сва насеља, али је у последње време све 
више присутно отварање апотека у приватном власништву, што 
ће побољшати стање у овој области. 

Делатност културе није на одговарајућем нивоу. Сва насеља 
имају домове културе али се они ретко користе за потребе орга-
низовања неких културних догађања (приредбе, манифестације, 
гостовања позоришних група и сл.). Библиотеке су формиране у 
свим насељима било да имају своја одељења, било да се налазе у 
оквиру школа. 

Објекти физичке културе изграђени су у сваком насељу. Углав-
ном су то уређени терени и фудбалска игралишта док су у Буди-
сави, Каћу и Ковиљу изграђене и покривене спортске хале.

 Поред ових објеката јавних служби, у сваком насељу сеоског 
типа се налазе и просторије месне заједнице, месне канцеларије 
и поште.  

3.7. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Подручје обухваћено израдом Просторног плана поседује ква-
литетне, разноврсне и атрактивне ресурсе и потенцијале који у 
претходним развојним периодима нису на одговарајући начин 

валоризовани, а који обезбеђују основне претпоставке за дина-
мичнији развој и повећање економске снаге подручја.

Најперспективнији развојни потенцијал овог подручја пред-
ставља Резерват, који је због реткости, јединствености и специ-
фичности природних вредности, стављен под заштиту, а такође 
је и по различитим критеријумима увршћен у еколошку мрежу 
Европе.

Поред Резервата и изузетног културно-историјског наслеђа, 
рурални карактер великог дела овог подручја и његов предеони 
диверзитет пружају могућност за развој различитих активности 
везаних за пољопривреду и туризам, а које би омогућиле алтер-
нативни приход локалном становништву, развој локалне инфра-
структуре и јавних служби и побољшање укупног стандарда овог 
подручја.

3.7.1. Пољопривреда 

По свом значају, пољопривреда у обухвату Просторног 
плана,изван Резервата, представља једну од најважнијих грана 
привреде и велики број становника у насељима се бави  пољопри-
вредом, као основном или допунском делатношћу.

Развој пољопривреде у последњој деценији прошлог века 
одвијао се у изузетно неповољним и нестабилним условима, што 
је довело до драстичног слабљења аграра у целини. Овакав поло-
жај ове привредне гране захтева неминовно редефинисање аграр-
не политике и плана даљег развоја пољопривреде.

Анализом постојећег стања предметног простора, уочавају се 
специфичности у пољопривредној производњи:

 - доминирају ораничне површине ван простора Резервата;
 - ван Резервата постоје могућности за развој рибарства.

Највише ораничних површина захватају ратарске културе, где 
доминира производња кукуруза на око 50% површина, док се 
пшеница и јечам гаје на око 25% укупних површина.

Индустријско биље гаји се на око 15% површина (сунцокрет 
на око 10%, соја на око 3%, шећерна репа на око 2% површина). 
Поврће се гаји на око 5%, крмно биље и друге културе на око 5% 
укупних површина ораничног земљишта.

Повртарство на територији обухвата Просторног плана има 
дугу традицију и уочљиво је да су у задњим годинама површине 
под повртарским културама у сталном порасту. Производња по-
врћа у заштићеном простору је достигла значајан напредак. Све 
је више површина под пластеницима, а углавном су лоцирани у 
насељима или у њиховом непосредном окружењу.

Воћарска и виноградарска производња заступљена је на мање 
од 5% укупних површина, што представља изузетно низак ниво 
производње, а приметно је да су последњих година почеле да се 
обнављају површине под под воћњацима и виноградима. 

Сточарство представља значајну грану пољопривреде по оби-
му и значају. На територији обухвата Просторног плана постоји 
дуга традиција узгоја стоке, а на бази расположивих статистич-
ких података уочава се смањење броја говеда док је кретање броја 
свиња, живине и оваца циклично.

Стање пољопривредне механизације на територији обухвата 
Просторног плана, као и осталим општинама у окружењу и це-
лој АПВ је доста лоше. Просечна старост механизације је преко 
15 година. Охрабрује чињеница да је у задњих 5 година дошло 
до пораста броја пољопривредних машина што значи да је по-
чео процес обнављања механизације. Подизање техничке основе 
пољопривреде представља предуслов за повећање продуктив-
ности и конкуретности пољопривредних производа. 

Гајење пољопривредних култура захтева примену интензив-
них агрохемијских мера заштите, као и примену минералних ђу-
брива за повећање приноса. Потенцијални ефекти пестицида на 
заштићено природно добро појављују се у облику загађења воде 
и земљишта: предозирање код употребе хемикалија и фитосани-
тарних производа, површинско влажење и спирање по профилу 
земљишта до подземних и површинских вода (услед киша или на-
водњавања), промет пестицида преко ланаца исхране, доспевање 
на или у земљу и воду биљних и животињских остатака у којима 
има накупљених трагова пестицида, непосредно доспевање чес-
тица из атмосфере ветром или путем падавина, и сл. Поред овога, 
она отвара могућност за продор врста које нису аутохтоне за очу-
ване делове природе, што изазива и пад диверзитета врста.
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Пољопривреда данас на подручју Резервата није интезивна, 
али ипак није у потпуности усклађена са прописаним режимима 
заштите.

У I зони заштите пољопривредних делатности нема, а све ак-
тивности усредсређене су на очување и унапређење постојећег 
екосистема.

У II зони заштите пољопривреда је редукована и углавном се 
своди да испашу.

У III зони заштите пољопривреда својим обимом и интезите-
том прекорачује могућности предвиђене мерама заштите, па ће 
главни задатак представљати усклађивање производње и очу-
вање животне средине, предвиђено режимом заштите.

Рибарство

Резерват представља једно од највећих и најзначајнијих плав-
них зона, природних плодишта риба у Србији.

На овом простору евидентирано је 24 врсте риба. Међу њима 
значајан је удео алохтоних врста, које наносе велику штету при-
родној равнотежи у Резервату, а које је потребно редуковати 
планским изловом.

Улога плавних зона, ритова и мочвара у рибљој продукцији ус-
ловљена је висином водостаја у периоду март-јуни, који се поду-
дара са сезоном мрешћења.

Поред тога за рибљу продукцију у Резервату нарочит значај 
имају сталне и повремене баре, чије се висинске коте налазе ис-
под просечних водостаја током више година.

Привредни риболов, ван Резервата, одвија се у виду рибњачке 
производње (ДТД Рибарство, Бачки Јарак) или као рибарење на 
главном току Дунава.

3.7.2. Шумарство и лов

Подручје обухваћено Просторним планом поседује квалитет-
не, разноврсне и атрактивне ресурсе и потенцијале који у претхо-
дним развојним периодима нису на одговарајући начин валори-
зовани, а који обезбеђују основне претпоставке за динамичнији 
развој и повећање економске снаге подручја.

Са становиштва шумарства, најзначајнији привредни ефекат 
је експлоатација  вештачки подигнутих састојина врба и ЕА-то-
пола, која се базира на планским документима који се доносе у 
ШГ „Нови Сад“. Најзаступљинија је ЕА-топола I-214. На подручју 
обухвата Просторног плана налази се и више дрвопрерађевачких 
капацитета чија производња зависи од дрвне масе предвиђене за 
експлоатацију и које упошљавају локално становништво, чиме се 
постиже виши ниво упослености подручја, као и позитивни при-
вредни ефекти.

Резерват има све предиспозиције за развој високо квалитетног 
ловног туризма, али је у овом тренутку заинтересованост смање-
на због бројних узрока (смањен је број дивљачи, не постоје ула-
гања и др.).

3.7.3. Туризам

У погледу туристичке валоризације, вредност подручја обух-
ваћеног Просторним планом се може оценити као значајна, са 
аспекта богатства мотива, еколошке очуваности, вредности при-
родне и културне баштине и приступачности дестинацији. Раз-
новрсност и очуваност Резервата једна је од темељних вредности 
овог подручја, која се повећава у условима веће разноврсности 
садржаја боравка, враћању природи и културним вредностима.

Садашње коришћење Резервата се углавном своди на неорга-
низоване полудневне или једнодневне боравке ради спортског 
риболова, ређе лова, а врло ретко ради уживања у природи и ње-
ним лепотама. Вишедневног боравка практично и нема. Разлог је 
у недостатку смештајних капацитета и кампинг локација. Мали 
је број и угоститељских објеката. Тренутно у Ковиљу послује 
угоститељски објекат ‚Чарда‘‘ – ресторан са традиционалном до-
маћом кухињом. На Тиквари постоји Чарда а на локалитету Ар-
кањ угоститељски објекат ‚‘На крај света‘‘. Туристички производ 
Сремских Карловаца представља целину, која не укључује моти-
ве и понуду Резервата.

Најразвијенији облик туристичких активности је спортски ри-
болов, али о броју риболоваца нема тачних података. Да би овај 

облик туризма у потпуности заживео, неопходна је материјална 
основа, која ће омогућити љубитељима риболова боравак дужи 
од једног дана.

Манастир Ковиљ је једна од важних дестинација верског тури-
зма. Излетнички туризам се спонтано одвија. 

У последње време развија се екотуризам, захваљујући љу-
битељима природе. Ужа интересовања подразумевају ‚‘BIRD 
WATCHING‘‘ или посматрање птица, чији се љубитељи орга-
низују у посебне клубове у европским земљама. 

3.8. ИНФРАСТРУКТУРА

3.8.1. Саобраћајна инфраструктура

У обухвату Просторног плана егзистирају три вида саобраћаја: 
путни - друмски, железнички и водни. Путни - друмски саобраћај 
је основни вид саобраћаја у оквиру овог простора и својим ка-
пацитетима задовољава већину захтева за путничким и робним 
превозом, док се железнички и водни саобраћај користе само 
повремено, при превозу путника и масовних роба у транзиту.

Путни - друмски саобраћај омогућује доступност и комуника-
цију предметног простора са окружењем и субрегионима.

Основни саобраћајни капацитети предметног простора у доме-
ну путног - друмског саобраћаја су:

 - Државни путеви  I реда 
• бр. 22 (ауто-пут Е -75)-КОРИДОР Х, граница 

Мађарске (Хоргош) – Бачка Топола – Мали Иђош 
-  Србобран – Нови Сад – Инђија – Стара Пазова – 
граница АПВ Нови Бановци;

• бр. 22.1, граница Мађарске (Хоргош) - Суботица – 
Бачка Топола – Мали Иђош - Србобран – Сириг -  
Нови Сад – Инђија – Стара Пазова – граница АПВ 
Нова Пазова;

• бр. 22.2, (ДП бр.22.1) Марадик  – петља Марадик 
(ДП бр.22, Е-75);

• бр. 21, (Петроварадин) Нови Сад – Иришки Венац – 
Ириг – Рума – Јарак – граница АП Војводина, мост 
на Сави (Шабац);

• бр. 7, Бачка Паланка – Нови Сад - Зрењанин – Жи-
тиште – Нова Црња – Српска Црња – граница Руму-
није (Žombolj).

 - Државни путеви II реда 
• бр. 122, Сента – Ада – Бечеј – Чуруг – Жабаљ – Жа-

баљ -  Шајкаш -  Е-75;
• бр. 110, Каћ -Шајкаш – Вилово – Тител – Перлез – 

Ковачица – Селеуш;
• бр. 107,  Нови Сад – Беочин – граница Хрватске. 

Систем општинских путева - у све четири општине је различи-
тог степена изграђености и не омогућују доступност овом прос-
тору из свих праваца (недостају  директне везе из правца  Гарди-
новаца јер нема скеле већ се комуникација врши преко моста код 
Бешке). 

На простору обухвата Просторног плана унутар самог Резер-
вата  егзистирају и некатегорисани  путеви (приступни и атарски 
путеви), који не омогућују правилно - жељено функционисање 
овог простора.

Ауто-пут (Е-75) ДП бр. 22, као капацитет највишег хијерар-
хијског нивоа (који једини од категорисаних путева високог хије-
рархијског ранга пресеца резерват делећи  га на правцу север-југ), 
омогућује повезивање на државном нивоу најзначајних центара, 
као изворишта роба и услуга (Београд - Нови Сад – Инђија – Ста-
ра Пазова), задржава се у оквиру утврђеног коридора са планом 
активности у циљу реконструкције/изградње, који произилазе из 
Просторног плана инфраструктурног коридора Е-75 и ППРС.   

Основни путни правац овог простора је ДП бр. 22.1, граница 
Мађарске (Хоргош) - Суботица – Бачка Топола – Мали Иђош - 
Србобран – Сириг -  Нови Сад – Инђија – Стара Пазова – граница 
АПВ Нова Пазова, који је и абсорбер свих саобраћајних збивања 
на овом простору.

 Државни пут I реда бр. 21, (Петроварадин) Нови Сад – Ириг – 
Рума – Јарак – граница АПВ (мост на Сави) Шабац, се утврђује у 
оквиру новог путног коридора, као вишетрачни пут  на основном 
путном правцу ДП бр.7 – Е-75 - Нови Сад – Рума – Шабац – Лоз-
ница – граница Р.БиХ. Овај путни коридор проистиче из ППРС и 
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РПП АПВ и прецизније је дефинисан у оквиру Просторног пла-
на посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I 
реда бр. 21, Нови Сад – Рума – Шабац, и државног пута I реда  бр. 
19, Шабац – Лозница (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 40/11 ) и као такав 
пренет у оквиру деоница које се налазе на територији општине 
Ириг. Такође овим Планом је утврђен оптималан број и врста 
раскрсница узимајући у обзир да се ради о вишетрачном путу 
који захтева комплексније сагледавање саобраћајних, простор-
них, урбанистичких  и других услова укрштања. 

Основни циљ релизације овог путног правца је побољшања 
саобраћајних услова (проточност и еколошки аспект) и геомет-
ријских елемената пута (безбедност кретања), посебно у делу око 
насеља Ириг (обилазница) и у оквиру НП Фрушка Гора (тунел  
Иришки Венац).

ДП бр. 7, граница Румуније (Српска Црња) – Нова Црња – Жи-
тиште – Зрењанин – Жабаљ – Нови Сад – Бачка Паланка (грани-
ца Хрватске) и ДП бр. 22.2 се задржавају у оквиру установљеног 
коридора уз предузимање мера и активности у циљу побољшања 
нивоа услуге и безбедности саобраћаја.  

У постојећем стању на  ширем  простору државни путеви  II  
реда бр. 110 и бр. 122, кумулишу и дистрибуирају сав саобраћај 
за потребе овог простора на правцу исток – запад представљају 
најважније радијалне правце овог простора, који својом изграђе-
ношћу повезује овај простор са околним регионима у Бачкој са 
ниским степеном искоришћености капацитета. 

Државни пут II реда бр. 107, Нови Сад – Беочин – граница Хр-
ватске, као основни капацитет међунасељског повезивања и по-
везивања привредно значајних садржаја у општинама са сремске 
стране Дунава.

У оквиру катастарских општина у обухвату Просторног плана, 
налазе се и општински и некатегорисани путеви који су радијал-
ног облика и повезују насеља и атаре.

Железнички саобраћај на простору обухвата Просторног пла-
на има тангенцијално пружање (изван самог Резервата) преко: 
магистралне пруге бр. 2 (Е-85) коридор Х, (Београд)-Стара Па-
зова-Нови Сад-Суботица-државна границa-(Kelebia), регионалне 
пруге бр. 6, (Нови Сад) - Распутница Сајлово - Римски Шанчеви 
- Орловат Стајалиште и локалне бр. 9, Петроварадин – Беочин.

Стање капацитета железничког саобраћаја на овом просто-
ру је на ниском техничко-технолошком нивоу (неопходна је ре-
кострукција, модернизација и изградња још једног колосека - за 
магистралну бр. 2), што је  један од разлога слабог коришћења 
овог вида саобраћаја у извршењу транспортног рада. 

Водни саобраћај на простору обухваћеном Просторним пла-
ном заступљен је преко међународног пловног пута реке Дунав 
са минималним прихватним -  манипулативним и превозним ка-
пацитетима.

Ваздушни даљински  саобраћај за потребе овог подручја се 
одвија преко аеродрома ‚‘Никола Тесла‘‘ (за путнички и карго са-
обраћај), који у потпуности задовољава садашње обиме захтева. 

На основу саобраћајних анализа може се закључити да са-
обраћајна инфраструктура (путно-друмски, железнички и водни 
саобраћај) у оквиру овог простора даје добре основе за надо-
градњу, реконструкцију, чиме би се омогућио брз и лак приступ 
овом подручју из више праваца (док би основу мреже саобраћај-
ница унутар Резервата чинила нижерангирана и некатегорисана 
путна мрежа), на нивоу вишег комфора и саобраћајне услуге, као 
и брзе и лаке комуникације у оквиру овог простора.

3.8.2. Водопривредна инфраструктура 

Хидролошки режим овог подручја у тесној вези је са хидро-
лошким режимом Дунава и подземним водама. Под различитим 
природним утицајима и човековим деловањем, режим вода је 
битно поремећен, нарочито последњих деценија. У ранијем пе-
риоду постојала је стална веза између рита и тока Дунава преко 
већег броја улазних водотока, дунаваца и вокова. Посматрано уз-
водно, прва веза рита била је код Калиштанског вока (1.247,6 km 
пловног пута), затим Канал за патријаршијску пумпу, Дунавчић. 
На 1.236,1 km пловног пута је Бурма, преко које је речно корито 
Дунава било спојено са Бурманским воком и Старим Дунавом. 
Још низводно је улаз у Гардиновачки дунавац (на самој граници 
природног добра), који је везан за велики број дунаваца и воко-
ва који пролазе кроз средишње делове рита. Сви ови токови су 

били у сталној, живој вези са Дунавом, чак и при ниским летње-
јесењим водостајима. Они нису скоро никад пресушивали и били 
су веза већим ритским барама са речним током. Дунав је почињао 
да пуни канале и дунавце у риту при водостајима од 234 cm (уз-
водно) до 287 cm (Гардиновачки дунавац). При овим водостајима 
вода се још није разливала по риту, него су само најниже коте 
терена (72,80 - 73,5 mАНВ) биле провлажене, а понегде је под-
земна вода врхунила. Разливање воде из дунаваца и водотокова 
у депресије и ниже терене по Риту (коте 73,5 - 74,0 mАНВ) је по-
чињало при водостају 284-334 cm код Калишта и 337-387 cm код 
Гардиновачког дунавца.

Поред овако индиректног плављења, Дунав се при овим во-
достајима директно преливао у рит и преко најнижих греда, које 
су се пружале уз речно корито (Греда дивљих свиња, код Бајине 
баре). При водостајима од 384-437 cm на најнизводнијем делу, 
што одговара коти терена 74,5 mАНВ све баре у риту су се спајале 
са разгранатом мрежом ритских дунаваца, канала и вокова. При 
том водостају већи део рита се ипак није плавио, а цео простор је 
представљао комплекс шума и бара испресецаних многобројним 
каналима. Овакав природни ритам је омогућавао пун развој свих 
типова ритских станишта са разноврсном, јединственом вегета-
цијом, флором и фауном.

Последњих деценија дошло је до промене водног режима. Кон-
фигурација терена је под различитим утицајима промењена, сви 
улази за воде Дунава су засути, осим Бурме и Гардиновачког ду-
навца, већина депресија и нижих делова терена су пошумљени. 
Због тога, долази до кашњења почетка плављења, а услед тога и 
до смањења просечног трајања плављења Ковиљског рита током 
године.

Када Дунав код Сланкамена достигне 500 cm почиње уливање 
воде у рит. Прво уливање дунавске воде у Ковиљски рит почиње 
данас на најнизводнијем делу, код Гардиновачког дунавца. Прво 
уливање је мањег интензитета, због неуређености и мањег про-
тицајног профила канала који повезује Гардиновачки дунавац са 
ритом. Воду добија прво рукавац „Аркањ“, а преко њега читава 
мрежа ритских токова. Када се свежа вода из „Аркања“ споји са 
„Старим Дунавом“ почиње и преливање Дунава преко Бурме у 
истоимени вок (тек при водостају од 540 cm код Сланкамена). 
Преко „Бурманског вока“ започиње заправо постепено плављење 
рита.

Поред дунавске воде Резерват добија и такозване унутрашње 
воде. Ове воде потичу из мреже хидромелиорационих канала 
„Ковиљско-каћког рита“. Њоме се сакупљају сувишне подземне 
и површинске воде из атара и преко црпне станице пребацују 
у Ковиљски рит. Ове воде носе одређена загађења са околног 
земљишта, што би се у функцији заштите Резервата морало кон-
тролисати. У Ковиљском риту (мерење по важећој Шумској осно-
ви) у већем делу године под водом је стално 464,31 ha.

У петроварадинском делу Резервата слична је ситуација. Овде 
поплавне воде улазе у Резерват при нижем водостају кроз „Карло-
вачки дунавац“, затим „Округли Швеб“, „Мали Швеб“, „Велики 
Швеб“. При високим водостајима овај део Резервата се директно 
плави. Овде поред поплавних вода Дунава велики утицај имају 
подземне воде. По добијеним подацима, при средњем водостају 
Дунава у петроварадинском делу Резервата под водом буде повр-
шина од око 100 ha.

Снабдевање водом и одвођење вода

Становништво и индустрија у обухвату Просторног плана, 
снабдевају се на задовољавајући начин довољном количином 
воде. Сва насеља имају или локалне системе или су прикључена 
на градски водовод Новог Сада. 

Постојећи систем снабдевања водом обухвата Нови Сад са 
Петроварадином и Сремском Каменицом (уже градско подручје) 
и насеља око Новог Сада, привредне зоне у граду и викенд-зоне. 
У функцији су три изворишна локалитета („Штранд“, „Ратно ос-
трво“, „Петроварадинска ада“), једна прерада („Штранд“), један 
ниски резервоар („Штранд“) и три висинска резервоара („Транџа-
мент“, „Чардак“ и „Институт“). Капацитет система данас покрива 
потрошњу.

Постојећи водоводни систем може да буде одговарајућа основа 
будућем водоводном систему „Нови Сад“, који треба да снабдева 
санитарно исправном водом подручје Града Новог Сада.
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Водоводни систем садржи и недостатке које је потребно, у на-
редном периоду, разрешити, јер могу изазвати проблеме у даљем 
развоју. Неповољне карактеристике постојећег водоводног систе-
ма су:

 - капацитети изворишта покривају потрошњу, али недос-
таје неопходна резерва која омогућава повећање потро-
шње у наредном периоду;

 - санитарна заштита изворишта није потпуно обезбеђена;
 - капацитет прераде воде је у потпуности искоришћен;
 - потрошња технолошке воде оптерећује водовод санитар-
не воде;

 - старост и дотрајалост секундарне водоводне мреже, на 
делу ужег градског подручја, спречава остваривање по-
требног притиска у систему;

 - број веза преко Дунава је незадовољавајући;
 - дренирање отпадних непречишћених вода у подземље 
загађује плитке водоносне слојеве који се користе за 
снабдевање водом.

Канализација на ужем градском подручју, односно на прос-
тору Новог Сада и  Петроварадина је у великој мери изграђена, 
односно обезбеђена је задовољавајућа евакуација отпадних и ат-
мосферских вода. Остала насеља на простору обухвата Простор-
ног плана немају изграђену канализациону мрежу. 

Ниски делови Петроварадина и просторно припадајући виши 
терени, своје отпадне воде транспортују преко канализације 
општег система и пумпне станице „Роков поток“. Отпадне воде 
са виших терена прихвата одводник из Клиничко-болничког цен-
тра „Институт“.

Затворени канализациони систем за одвод површинских вода 
постоји само у Петроварадину. У осталим насељима користе се 
улични отворени канали и риголи за одвођење атмосферских 
вода, који су оријентисани на отворене мелиорационе канале или 
на фрушкогорске потоке.

Канализациони систем има и недостатке које је потребно, у на-
редном периоду, разрешити. Неповољне карактеристике канали-
зационог система су:

 - -  отпадне воде се не пречишћавају;
 - -  секундарни колектори су поддимензионисани за кишу 
са повратног периода од две године у трајању од 20 ми-
нута за периферне делове насеља, односно за кишу са 
повратног периода од три године за централни део гра-
да;

 - -  преоптерећеност старе мреже може да изазове поплаве 
ниских терена и сутеренских просторија;

 - -  разлог за плављење у новим стамбеним блоковима тре-
ба тражити у недовољном броју сливника;

 - -  испуштање отпадних вода у речне токове и дренирање 
непречишћених отпадних вода у подземље у подручјима 
града без канализације;

 - -  одржавање уличне отворене каналске мреже и уличних 
ригола у насељима није у потпуности задовољавајуће, па 
се стварају лоши евакуацијски услови и долази до изли-
вања површинске воде на ниске терене.

У обухвату Просторног плана нема изграђеног постројења за 
пречишћавање отпадних вода. У радним зонама и предузећима 
није на задовољавајући начин решено одвођење отпадних вода, 
које се из неких индустрија одводе у канализацију без примарног 
пречишћавања или са недовољним примарним пречишћавањем. 
Упуштање индустријских отпадних вода, често агресивних, у 
систем за одвођење, угрожава саме објекте канализације, као и 
крајњи реципијент. Мере заштите, које су до сада предузимане, 
нису довољне за заштиту вода од загађивања.

3.8.3. Гасоводна и нафтоводна инфраструктура

Гасоводна инфраструктура у границама резервата

Постојећи гасовод високог притиска МГ-04/II од ГРЧ Гос-
пођинци – ГРЧ Батајница који прелази прко моста код Бешке и 
деоница гасовода МГ-04/II пролази испод реке Дунав код Бешке, 
пролазе кроз СРП Ковиљски рит.

Гасоводна инфраструктура изван резервата

На простору обухвата плана изграђени су следећи гасоводи: 
 - гасовод високог притиска од МГ 04/ II до ГМРС Бешка,

 - гaсовод високог притиска МГ-04/II од ГРЧ Госпођинци 
– ГРЧ Батајница,

 - гaсовод високог притиска МГ-02 од ГРЧ Госпођинци – 
ГМРС Беочин,

 - гaсовод високог притиска РГ-04-04 од ГРЧ Госпођинци 
– ГРЧ Нови Сад,

 - гaсовод високог притиска од гaсовода МГ 04/II до ГМРС 
Шајкаш,

 - гaсовод високог притиска РГ-04-04/II за ТЕ-ТО Нови 
Сад,

 - гaсовод високог притиска од гaсовода РГ 04-04/II до 
ГМРС Будисава,

 - гaсовод високог притиска РГ-02-06  до ГМРС Победа 
Петроварадин,

 - гaсовод високог притиска за Навип Фрушкогорац до 
ГМРС Навип Фрушкогорац,

 - гaсовод високог притиска за Слогу Петроварадин до 
ГМРС Слога Петроварадин,

 - гaсовод високог притиска РГ-02-09 до ГМРС Сремски 
Карловци,

 - гaсовод високог притиска за Стражилово до ГМРС Стра-
жилово,

 - гaсовод средњег притиска од ГМРС Будисава до МРС 
Каћ,

 - челични разводног гасовода средњег притиска за Мара-
дик; Чортановце. 

 - изграђена је гaсоводна мрежа средњег притиска у на-
сељима Петроварадин и Сремски Карловци са припа-
дајућим МРС.

Нафтоводна инфраструктура изван резервата

Кроз простор обухвата Просторног плана пролази коридор 
постојећег нафтовода ДН-1(ЈАНА).  

3.8.4. Електроенергетска инфраструктура       

Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору 
обухваћеном Просторним планом обезбеђено је из ТС 400/220/ 
110 kV „Нови Сад 3“, која је надземним 110 kV  далеководима по-
везана са трафостаницама ТС 110/20 kV „Нови Сад 2“, ТС 110/20 
kV „Нови Сад 3“, ТС 110/20 kV „Нови Сад 4“, ТС 110/20 kV „Нови 
Сад 5“, ТС 110/20 kV „Нови Сад 6“, ТС 110/20 kV „Нови Сад 7“, 
ТС 110/20 kV „Нови Сад 9“, ТС 110/20 kV „Жабаљ“, ТС и 110/20 
kV „Инђија“. Поред ових, у обухвату Просторног плана налазе се 
и трафостанице ТС 35/10(20) kV које су са ТС 110/35 kV повезане 
углавном 35 kV надземним водовима, као и дистрибутивне тра-
фостанице 10(20)/0,4 kV.

У обухвату Просторног плана изграђени су 400 kV, 220 kV, 110 
kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV и 0,4 kV надземни водови, као и 20 kV, 10 
kV и 0,4 kV подземни кабловски водови. 

Већи део преносне мреже је одговарајућег квалитета. Средње-
напонска мрежа је углавном грађена надземно у мањим насељима 
и ван насеља, осим у централном делу Сремских Карловаца. 

Постојећа нисконапонска мрежа је највећим делом надземна, 
кабловски начин напајања углавном је заступљен у централним 
деловима насеља. Реконструкција нисконапонске мреже у на-
сељима је делимично извршена, те је потребно у потпуности исту 
извршити за прелазак на 20 kV напонски ниво.

3.8.5. Електронска комуникациона инфраструктура

Електронска комуникациона инфраструктура на планском 
подручју, којом су обухваћени електронски комуникациони 
објекти, телефонске централе, спојни путеви и приступна и раз-
водна електронска комуникациона мрежа у насељима, већим де-
лом и по квалитету и капацитету је на задовољавајућем нивоу. 
Приступна мрежа у мањим насељима није на задовољавајућем 
нивоу, велики део је изграђен надземно и недовољног је  капа-
цитета.  

У насељима је извршена аутоматизација и дигитализација 
електронске комуникационе опреме и система. Спојни путеви из-
међу телефонских централа остварени су оптичким кабловима уз 
главне путне правце, а мањим делом радио-релејном везом.
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Изграђеност широкопојасне мреже за пружање и коришћење 
мултимедијалних електронских комуникационих сервиса није 
задовољавајућа. 

Преко простора у убухвату Просторног плана прелазе радио-
релејни коридори електронског комуникационог и радио дифуз-
ног система веза.

У насељима није изграђена квалитетна мрежа кабловско-
дистрибутивног система за пренос радио и ТВ сигнала.

Целокупно насељено подручје покривено је системом мобилне 
телефоније и омогућено пружање квалитетних услуга.

У обухвату Просторног плана налази се емисиони објекат ре-
петитор Сремски Карловци (19° 58‘ 10“Е, 45° 16‘ 22“N). 

3.9. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА

Природне вредности

Основни потенцијали  Резервата су очуваност и разноврсност 
изворних орографских и хидрографских облика рита и сложени 
мозаик њихових различитих екосистема (шумских, жбунастих, 
ливадских, мочварних, барских), који су тесно међусобно повеза-
ни и чине јединствену природну целину.

Простор Резервата у ботаничком смислу је врло значајан, јер 
представља фрагменте различитих типова вегетације и њихових 
заједница, карактеристичних за овај део плавних алувијалних те-
рена Подунавља. На овом релативно малом подручју налазе се 
еколошки низови биљних заједница које се просторно смењују 
и надовезују, у зависности од конфигурације терена и степена 
влажности станишта биљака.

Аутохтоне шумске заједнице, иако очуване на релативно ма-
лим површинама, од посебног су значаја као чинилац одржавања 
еколошке равнотеже и унапређења пејсажа на овом подручју.

Фауна овог подручја представља једну од основних природ-
них вредности, која је конститутивни елеменат рита. Међутим, 
на подручју Резервата у задњих двадесетак година дошло је до 
већих антропогених захвата и промена еколошких услова, што 
се рефлектовало и на измене у бројности и квалитету фауне рита.

На простору Резервата све је више изражена угроженост поје-
диних врста, али и читавих екосистема. Имајући у виду да је чо-
век на овим просторима одувек био присутан и да се његово дело-
вање више испољавало кроз уништавање станишта и станишних 
услова него кроз директно уништавање појединих врста, ипак су 
успеле, иако на ограниченим биотопима, да се очувају бројне и 
изузетне вредности.  

Измењен режим плaвних и подземних вода, представља основ-
ни лимитирајући фактор за опстанак биљног и животињског све-
та у Резервату, посебно за хигрофилне екосостеме. Као последица 
поремећаја водног режима, изражено је и сушење старих стабала 
храста лужњака, који је карактеристичан тип вегетације у Резер-
вату.

Подручје Резервата изузетно је угрожено константним прили-
вом непречишћених вода, богате органским материјама и другим 
штетним састојцима.

Поред изражене деградације аутохтоних шумских састојина 
услед поремећених водних режима, основне природне вреднос-
ти подручја у знатној мери су осиромашене подизањем плантажа 
еуроамеричких топола, како на шумским стаништима, тако и на 
ливадским површинама.

Орнитофауна подручја Резервата је и даље разноврсна, иако су 
у току процеси деградације и смањивање бројности популација 
појединих врста и још увек има велики значај за гнежђење и сеобу 
многих птица.

Угроженост неких аутохтоних биљних и животињских врста, 
па чак и неповратан нестанак неких врста, јавља се и због сти-
хијског и недозвољеног сакупљања ретких и угрожених врста у 
комерцијалне сврхе.

Један од битних фактора угрожености овог подручја је и некон-
тролисана прекомерна испаша домаће стоке на овим површина-
ма, која понекад изразито негативно делује на станишне услове.

На подручју Петроварадинског рита предвиђена је изградња 
пруге за возове великих брзина Инђија-Нови Сад, која ће вршити 
одређене негативне утицаје на природне вредности (бука, вибра-
ције), а ишла би постојећом трасом пруге уз корекције кривина. 
На тај начин одузима се и до 100 m  тршћака, станишта које је 

у Србији одређено за заштиту као приоритетно станиште. При 
пројектовању трасе пруге неопходно је предвидети да „брза пру-
га“ кроз мочварни део петроварадинског рита прође преко вија-
дукта, како би се несметано одвијао доток свеже речне воде. У 
супротном, део тршћака би остао између старе и нове трасе, што 
би у наредних 10 година проузроковало потпуни губитак мочвар-
ног подручја и смањење тршћака.

Шуме, шумско земљиште и заштитно зеленило 

На простору Резервата

Потенцијали у области шумарства су привредни ефекти узгоја 
шума и фрагменти аутохтоних шума, значајних, пре свега, са ас-
пекта заштите природе. 

Укупна дрвна маса на подручју обухвата Плана износи 
661.227,10м3 и 42.833,70м3 текућег запреминског прираста, према 
подацима ЈП ‚‘Војводинашуме‘‘, ШГ ‚‘Нови Сад‘‘, Нови Сад. 

Ови подаци показују да шуме у обухвату плана имају поред 
заштитног и велики привредни значај, јер ће приликом реализа-
ције планиране дрвне масе бити упослен читав ланац предузећа и 
људи од примарне прераде до крајњег потрошача. 

Ограничење у развоју шумарства  представља угроженост 
шумског екосистема на подручју Резервата од чиниоца абиотич-
ког и биотичког порекла. Абиотички чиниоци везани су пре свега 
за услове средине из групе климатских чинилаца, педолошких 
фактора и кретања водних режима. Климатски чиниоци негатив-
но делују преко изразито ниских и високих температура, појаве 
ветролома, ветроизвала, снеголома и др. који су неповољни за 
развој потребне и пожељне (аутохтоне) вегетације, као и непо-
вољно дејство у дужем временском периоду високих водостаја 
или пак појаве дужих сушних периода. Неповољно дејство аби-
отичких чинилаца везано за педолошке услове и кретање водних 
режима, делом је могуће ублажити преко биотичких чиниоца, 
односно свесним мешањем човека изградњом водопривредних 
објеката као што су насипи, каналска мрежа, уставе и применом 
одговарајуће технологије рада.

Биотички чиниоци делују преко ентомолошких и фитопа-
толошких обољења, негативним деловањем човека извођењем 
бесправних сеча, узурпација и изазивање пожара и деловањем 
дивљачи, као и инвазивне врсте које су један од највећих угро-
жавајућих фактора природних вредности резервата. Ентомо-
лошка обољења и негативна деловања присутна су преко губа-
ра, мразовца, бубе листаре, инсеката који нападају дрвну масу 
заступљеног зрелог и презрелог стања састојина и др. Фитопа-
толошка обољења присутна су преко рђа, пегавости, дотихизе, 
пепелнице и др. Човек на простору овог подручја негативно де-
лује преко присутних у мањем обиму бесправних сеча, разних 
облика урбанизације, изазивањем пожара и другим несавесним 
односом према природном добру. Значајно је присутно негативно 
деловање дивљачи (пре свега крупне дивљачи) на овим просто-
рима, поготову код обнове састојина (природних и вештачких) и 
млађих узрасних категорија. Појава деловања осталих биотичких 
чинилаца до сада је била у границама спорадичних појава и укуп-
не биолошке равнотеже.

Специфичности газдовања огледају се и у недовољној повеза-
ности са путевима, посебно комплекса у оквиру ГЈ „Тополик“. У 
периоду 90-тих година прошлог века када није било довољно фи-
нансијских средстава за изградњу путева, искоришћавана је уг-
лавном дрвна маса која се налазила на ивици комплекса, у близи-
ни постојећих јавних комуникација, тако да се тренутно највећи 
део сечивог етата налази у средишњем делу Резервата. Поред 
тога, изградња путева у 1. степену заштите није  дозвољена.

Богатство и израженост орографско-хидрографских каракте-
ристика и бројност рукаваца, ада, бара, мочвара и трстика који 
подручју дају посебну вредност, отежавају газдовање, јер није 
могуће извршити поделу простора, тако да одељења буду пра-
вилног четвороугаоног облика са одржаваним просекама између 
њих, што је карактеристика газдовања шумама у равничарским 
пределима, него границе одељења диктирају природни облици 
терена. Испресецаност рељефа рукавцима и барама захтева из-
градњу великог броја грађевинских објеката у циљу премошћа-
вања водених површина (мостови, пропусти), а изградња ових 
објеката је изузетно скупа.
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Годишње промене водостаја Дунава захтевају изузетну орга-
низацију радова, тако да се сече и узгојни радови изведу у време 
нижег водостаја, пре плављења, а у време вишег водостаја и пла-
вљења шуме, радови се морају обуставити или применити специ-
фични методи рада (сплаварење).

Обзиром да подручје Резервата представља станиште великог 
броја птица, које има међународни значај, извођењу планираних 
радова мора се приступати са опрезом, водећи рачуна да опстанак 
ретких врста птица које насељавају ово подручје не буде угрожен.

Све водене површине на овом подручју су у надлежности ЈП 
‚‘Војводинашуме‘‘ ШГ ‚‘Нови Сад‘‘ Нови Сад, као управљача Ре-
зервата, те оно има и одговорност за заштиту мрестилишта рибе, 
пре свега великог броја врста рибе из породице шарана. 

Један од великих проблема у газдовању шумама је и ширење 
инвазивних врста дрвећа (амерички јасен, јавор негундовац и др.) 
који својим „агресивним“ надирањем праве штету и шумарству и 
пределу као заштићеном природном добру.

На подручју Резервата налази се ловиште ‚‘Ковиљски рит‘‘ који 
газдује срнећом дивљачи и дивљом свињом. С обзиром на потре-
бу усклађивања ловне функције са шумарском, као приоритет-
ном, газдовање шумама је сложено, а ситуацију отежава потреба 
да се обе функције ускладе са заштитном функцијом. 

На простору ван Резервата

Простор у обухвату Просторног плана ван Резервата одликује 
мала шумовитост, неравномеран распоред шума и неразвијена 
категорија ваншумског зеленила (ветрозаштитно и пољозаш-
титно). За развој шумарства као привредне гране нема већих по-
тенцијала, изузев необраслог шумског земљишта. Ограничење 
у повећању површина под шумама ван Резервата је велика за-
ступљеност плодног пољопривредног земљишта, које је уређено 
системом мелиоративних канала и система за наводњавање.

На повећање шумовитости простора ван обухвата Резервата 
се може утицати подизањем шума у приватној својини и форми-
рањем заштитног зеленила у виду ветрозаштитних и пољозаш-
титних појасева (уз путеве, канале и у оквиру пољопривредног 
земљишта). Ограничења у подизању ових појасева су:

-  обавезе заштите насипа и канала, којом се прописује забрана 
садње на водном земљишту у складу са Законом о водама; 

-  немогућност подизања ширих заштитних појасева у коридо-
рима саобраћајница и обавеза остварења безбедности, посеб-
но на јавним путевима;

-  потреба за експропријацијом великих површина пољопри-
вредног земљишта ради формирања пољозаштитних појасе-
ва;

-  обавеза усклађивања заштитних појасева са планираним за-
ливним системима.

Садњом заштитног зеленила уз путеве, канале и у оквиру 
пољопривредног земљишта се може утицати на повећање шумо-
витости простора. При подизању ових појасева је потребно води-
ти рачуна о заштити канала, о безбедности саобраћаја на јавним 
путевима и о исплативости заснивања појасева на пољопривред-
ном земљишту.

Заштитно зеленило, које би повезало фрушкогорско пригорје 
са подунавским шумама, је слабо развијено што се негативно 
одражава на читав био-еколошки систем (јачи удари ветра, изра-
жена флувијална ерозија, слабе симбиозне везе флоре и фауне и 
слаби међусобни односи унутар врста).

У области шумарства на површинама Резервата велико је 
учешће вештачки подигнутих састојина које узрокују једнолич-
ност, монодоминантност и нестабилност биљног света. Наведени 
проблеми ће се решити кроз планове у Општој и Посебним осно-
вама газдовања шумама, који предвиђају забрану сече аутохто-
них врста (домаће тополе), у I степену заштите замену култура са 
аутохтоним врстама дрвећа, поред водотокова минимум на 30 m 
ширине садњу аутохтоних врста и сл., а према прописаним усло-
вима и степенима заштите. 

Простор ван Резервата у оквиру обухвата Просторног плана ка-

рактерише мала шумовитост услед велике заступљености плод-
ног пољопривредног земљишта, које се не може пошумљавати. 
Могуће је подићи мрежу ваншумских појасева уз путну и канал-
ску мрежу, као и оквиру пољопривредног земљишта, која би била 
у функцији заштите пољопривредног земљишта, побољшавања 
микроклиматских услова и повећање шумовитости.

Шумско земљиште на територији Резервата треба повећа-
ти пошумљавањем виших бонитетних класа пољопривредног 
земљишта. Шумско земљиште, као ресурс, треба користити у 
складу са његовим биолошким капацитетима, како би ефекти 
производње у шумарству били већи. Сем тога, неопходно је оства-
рити и заштитну (превасходно водозаштитну) и социо-економске 
функције шума. Одговарајући избор станишта за пошумљавање, 
избор врста дрвећа, као и примена прописане технологије гајења 
шума спада у најважније превентивне мере заштите шума и шум-
ског земљишта.

Привреда

Основни потенцијал предметног подручја представља Резер-
ват.

А у подручју ван Резервата:
- квалитетно пољопривредно земљиште;
- шуме и шумско земљиште;
-  кумулирана туристичка атрактивност;
- квалификована радна снага;
- изграђени објекти насељске и међунасељске инфра-

структуре;
- релативно развијена мрежа производних и услужних 

објеката, као и објеката јавних служби;
- повољан регионални положај и висок степен приступач-

ности.
Основна ограничења која отежавају коришћење наведених по-

тенцијала у пуном капацитету везана су за недостатак инвести-
ционих улагања, недовољну комуникацију локалних заједница, 
одсуство хоризонталне и вертикалне координације у реализа-
цији различитих функција подручја и још увек недовољно при-
премљене кадрове за нове развојне захтеве.

Поред квалитетног пољопривредног земљишта, потенцијали 
од посебног значаја за развој пољопривреде су повољан геоса-
обраћајни положај, као и убрзани процеси подизања техничке 
основе пољопривредне производње.

Туризам

Потенцијале развоја туризма представљају:
 - туристичко-географски положај (близина аутопута Е-75, 
близина великих градских центара као што су Нови Сад 
и Београд, могућност развоја кружних тура, посебних 
интереса - пешачење, бициклизам, риболов, лов, мана-
стирске туре и туре културног наслеђа, наутичког и ру-
ралног туризма);

 - природне вредности (хидрографске карактеристике, 
повољне пејзажне карактеристике, Резерват са својим 
садржајима, део НП ‚‘Фрушка гора‘‘ где се издваја ту-
ристички локалитет Стражилово);

 - река Дунав са приобаљем, која представља велики по-
тенцијал за развој риболовног туризма, спортско-рекре-
ативног и купалишног (Чортановци) туризма;

 - ловни терени богати разноврсном ловном дивљачи; 
 - културно наслеђе и туристички центри (Сремски Кар-
ловци – туристички центар I категорије, манастир Ко-
виљ са заштићеном околином, Петроварадин).

Ограничења везана за развој туризма представљају:
- непостојање широког спектра (понуде) презентације 

природне и културне баштине, осим оне везане за рибо-
ловни и културни туризам;

- недостатк хотелских капацитета, као и непостојање од-
говарајућих комплементарних смештајних капацитета;
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- непостојање акционих планова развоја туризма на реги-
оналном и локалном нивоу рађених на бази потенцијала, 
циљних тржишта, очувања природне и културне башти-
не;

- нема централног информативног пункта за туристичко 
подручје Резервата, као ни адекватног промотивног ма-
теријала за страно и домаће тржиште.

Становништво

Пораст броја становника обухваћеног подручја у периоду 
1948.-2002. година у односу на друга подручја АПВ, указује на 
развојни потенцијал подручја у целини. Утицај механичке ком-
поненте на оваква кретања нарочито је изражено 90-тих година 
прошлог века, а посебно у насељима Каћ, Петроварадин, Срем-
ски Карловци, Чортановци и Бешка. Међутим, с обзиром на ниске 
стопе репродукације становништва у целини (укључујући и до-
сељено становништво) овакве тенденције се, без пратећих мера 
демографске, економске и социјалне политике, не могу задржати 
на дужи рок.

Значајан потенцијал представља и постојећа образовна струк-
тура становништва које се, уз адекватну и благовремену допуну 
знања и вештина и повећање степена информатичке писмености, 
може брзо прилагодити савременим развојним захтевима.

У већини насеља обухваћених израдом Просторног плана већ 
данас постоји неопходна комунална и друштвена инфраструкту-
ра (јавне службе), као и мрежа производних и услужних актив-
ности што представља добро полазиште за подизање стандарда 
живљења у овим насељаима. Такође, могућност активирања зна-
чајних туристичких потенцијала подручја, као и активности ком-
плементарних туризму, отвара простор за додатно запошљавање 
и самим тим и за задржавање становништва у овим насељима.

Мрежа насеља

За развој мреже насеља велики потенцијал представља по-
вољан положај насеља у односу на значајна природна и култур-
на добра у окружењу као што су Резерват, НП Фрушка гора, 
рибњаци, плодно земљиште, река Дунав, заштићена непокретна 
културна добра. Интегрисање заштићених природних добара, 
културних добара и одговарајућих видова туризма (сеоски, кул-
турно-манифестациони, верски) кроз израду заједничких про-
грама, планова и пројеката којима би се дефинисали смештајни 
капацитети, угоститељски капацитети, услужне делатности (тр-
говина, занатство, сервиси и др.) омогућило би бољу везу урбаног 
и руралног подручја, као и развој сеоских насеља уз планско ко-
ришћење потенцијала.      

Основна ограничења за развој мреже насеља, односе се на не-
равномеран развој сеоских насеља услед све веће концентрације 
активности и садржаја у оближњим градским и општинским  
центрима (Нови Сад, Инђија) што је имало посебан утицај на де-
популацију и старење становништва у сеоским насељима. Поред 
тога, недовољна комунална опремљеност насеља, нарочито од-
вођење отпадних и атмосферских вода, као и слаба динамика раз-
воја и изградње насеља због недовољне економске моћи утицали 
су да у појединим насељима и данас преовлађује лош квалитет 
грађевинског фонда и незаинтересованост за њихово обнављање. 

Инфраструктура

Саобраћајна инфраструктура - осим капацитета највишег 
хијерархијског нивоа у обухвату Просторног плана (ДП бр.22, 
ауто–пут Е-75), изграђеност и стање свих осталих категорисаних 
путева (државни путеви I и II реда и општински путеви) који омо-
гућују доступност Резервату, делимично и на појединим местима 
задовољавају основне критеријуме изграђености и доступности, 
комфора вожње, као и нивоа саобраћајне услуге, јер трасе углав-
ном пролазе кроз насеља и имају неодговарајуће карактеристике 
(неповољни геометријски елементи траса), које су од релевантног 

утицаја на одвијање и безбедност саобраћаја. Значајан потенцијал 
овог простора  је и међународни цикло коридор бр.6, не само у са-
обраћајном већ и у туристичком смислу.

Водопривредна инфраструктура - основни потенцијал у во-
допривредном смислу представља богатство предметног прос-
тора површинским и подземним водама, а ту се пре свега мисли 
на реку Дунав као основ за развој и унапређење активности на 
водама и око вода (пловидба, туризам, спорт, рекреација). Дунав 
је главно хидролошко обележје Резервата са бројним меандрима, 
рукавцима, ујезереним рукавцима, барама и адама. 

Широко поплавно подручје Дунава има изузетно велики еко-
лошки значај и потенцијал за шире подручје у Подунављу и кроз 
остваривање својих општих функција:

 - контрола поплава низводно од Резервата;
 - балансирање водног режима и могућности коришћења 
(обнављање текућих вода, одржавање нивоа подземних 
вода, обезбеђивање питке воде);

 - стабилизација обала и заштита од олуја;
 - седиментација речних наноса;
 - прочишћавање загађене речне воде.

Што се подземних вода тиче, на основу досадашњих истражи-
вања утрврђено је да хидрогеолошки колектори могу да задовоље 
садашње потребе водоснабдевања становништва и индустрије. 
Сва насеља у обухвату Просторног плана имају системе за во-
доснабдевање становништва, али квалитет вода у тим системима 
најчешће није у границама прописаних Правилником о хигијен-
ској исправности за воду за пиће.

Основни угрожавајући фактор биљног и животињског света 
Резервата јесте измењен режим плавних и подземних вода. Због 
неспровођења одговарајућих радова дошло је до засипања рука-
ваца Дунава којима се рит снабдевао плавним водама. Због ду-
готрајних суша ниво воде у Дунаву у већем делу године је испод 
нормале што је имало за последицу и поремећај у нивоу подзем-
них вода, који је јако битан за опстанак хигрофилних екосистема: 
мочварно-барског типа вегетације и плавних ливада који су ди-
ректно условљени високим нивоом подземних вода или повреме-
ним (периодичним) плављењем.

Подручје Резервата изузетно је угрожено константним прили-
вом непречишћених вода богатих органским материјама и дру-
гим штетним састојцима који се преко канала и црпних пумпи 
ситема за одводњавање околног пољопривредног земљишта ди-
ректно сливају на ово подручје.

На подручју Резервата су све израженији процеси обрастања 
водених окана. Присутна је тенденција проградације водених фи-
тоценоза у мочварне, а ових у ливадске састојине, што индицира 
недостатак воде, слаб проток, повећање наслага муља, богаћење 
муља материјалима органског порекла, као и други процеси што 
утичу на природне процесе одржавања еколошке равнотеже и 
захтевају активан однос у управљању овим заштићеним природ-
ним добром. Ово тим више, што су на простору Резервата веома 
присутне делатности и активности, које у процесу управљања 
треба да добију карактер, димензије и облик који неће угрожа-
вати природне вредности Резервата, а обезбеђиваће развој ширег 
подручја.

Због неодговарајуће ширине и дубине рукаваца, кроз које се 
уливају воде Дунава, плављење је споро и у малом обиму, а због 
њиховог брзог отицања не задржавају се на целокупном просто-
ру довољно дуго да би се одржао комплекс барско-мочварних и 
шумских екосистема.

Ограничење представља лош квалитет питке воде и недовољ-
на развијеност водоводних система (недостатак система за по-
правак квалитета вода). Квалитет подземних вода не одговара у 
потпуности нормативима за воду за пиће због повећаног садржаја 
гвожђа, мангана, органских материја и амонијум јона преко МДК.

Што се површинских вода тиче, квалитативне карактеристике 
реке Дунав на профилу Нови Сад не задовољавају прописану II 
класу вода по више основних физичко-хемијских параметара: по 
биолошкој потрошњи кисеоника, садржају суспендованих мате-
рија, проценту сатурације кисеоника. На неповољну оцену ква-
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литета воде значајно утиче и велики број индикатора фекалног 
загађења, које указује на присутно органско загађење.  

Вода је у свим водотоцима Резервата, у односу на концентра-
ције никла, бакра, олова и живе, I/II класа. Утицај шума (шумо-
витости) на режим и квалитет површинских и подземних вода је 
повољан, како на локалном, тако и на општинском нивоу. Могући 
су и мањи негативни утицаји, искључиво на локалном нивоу, од 
просецања нових путева преко водотока, изградње мостова и 
пропуста, појилишта за дивљач, као и од испирања наталожених 
издувних гасова механизације. 

Стање квалитета вода у 2009. год  за станицу/профил: Нови Сад 
(веб страница РХМЗ Србије)

СТАНИЦА / ПРОФИЛ НОВИ САД

  РЕКА ДУНАВ

  СЛИВ ЦРНО МОРЕ

  УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА 1255.10 км

  ПОВРШИНА СЛИВА 254085 км2

  ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ОД: 1965 год.

  ЗАХТЕВАНА КЛАСА II

СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ У 2009. години

  ПОКАЗАТЕЉ: КЛАСА:

  растворени кисеоник II

  проценат засићења кисеоником III

  БПК-5 II

  ХПК I

  степен сапробности II

  највероватнији број coli-клица II

  суспендоване материје III

  растворене материје I

  pH II

  видљиве отпадне материје I

  Боја I

  Стварна класа II/III

Мелиорационим радовима, претварањем шумског земљишта 
у пољопривредно, градњом рени бунара и другим антропогеним 
утицајем убрзавају се процеси природне сукцесије и долази до 
зарашћивања мочварног биотопа што може изазвати потпуни 
губитак свих природних вредности и еколошких карактеристи-
ка типичног барско мочварног екосистема, као што је подручје 
Резервата.

Као највеће ограничење представља недостатак канализацио-
них система за прикупљање и одвођење отпадних вода, као и не-
достатак система за пречишћавање отпадних вода. Отпадне воде 
становништва се најчешће упуштају у реципијенте (отворене ка-
нале, водотокове, подземље) без икаквог претходног пречишћа-
вња. Као највећи загађивач на овом простору представља кана-
лизациони систем Новог Сада који своје отпадне воде испушта 
у Дунав без пречишћавања, а те воде су додатно оптерећене от-
падним водама индустрије присутне у Новом Саду. Деградација 
квалитета вода јавља се и на рачун примене хербицида, пестици-
да и инсектицида у периоду интезивних пољопривредних радова.

Термоенергетска инфраструктура - постојећи капацитети и 
изграђеност гасоводне мреже на подручју обухвата Просторног 
плана пружају могућност њеног проширења и даље изградње у 
циљу гасификације свих насеља у обухваћеном простору. 

Активни истражни и експлоатациони простори неметаличних 
минералних сировина, опекарских глина и других грађевинских 
материјала, подземних и термоминералних вода, представљају 
потенцијал развоја локалних средина. 

Кришћење обновљивих извора енергије представља потен-
цијал планског подручја.

Приликом развоја и изградње термоенергетске инфраструк-
туре, експлоатације и истраживања минералних сировина огра-
ничење се огледа у конфликту између коришћења енергетских 
ресурса и заштите животне средине (земљишта, становништва, 
итд.) и предузимању одговарајућих мера за смањење конфликата 
и санирање негативних последица (програми рекултивације/ре-
витализације, отклањање штета, итд.).

Постојећа и планирана енергетска инфраструктура (са заштит-
ним коридорима) представља просторно ограничење у којем је 
забрањено градити инфраструктурне и друге објекте и подизати 
вегетацију, у складу са Правилником који дефинише изградњу 
магистралних гасововода и нафтовода високог притиска. Заш-
титни коридор је простор у коме се гасовод или нафтовод штити 
од утицаја других објеката и обрнуто.

Електроенергетска инфраструктура - обухвата основну мре-
жу електро-енергетског система, тј. преносну мрежу мрежу свих 
напонских нивоа, као и дистрибутивну мрежу и трафостанице 
изграђене за потребе свих корисника, представља велики потен-
цијал овог простора, који пружа могућност даљег развоја и про-
ширења за потребе свих планираних корисника.

Надземна високонапонска мрежа ван насеља представља огра-
ничавајући фактор за изградњу објеката на простору у непосред-
ној близини ове мреже, односно у заштитним коридорима. 

Електронска комуникациона инфраструктура - на подручју 
Просторног плана представља потенцијал за свеукупан развој 
овог простора, али још увек није достигнут потребан ниво за при-
мену и коришћење широкопојасних сервиса и приступног мул-
типлексера дигиталних претплатничких линија (DSLAM) којим 
ће се омогућити брзи приступ интернету, као и мултимедијални 
сервиси на целом простору. Постојећа eлектронска комуникацио-
на инфраструктура пружа могућност даљег развоја у складу са 
новим технологијама развоја телекомуникационог система.

Непокретна културна добра

У значајне потенцијале овог подручју сврставају се посебна 
амбијентално-споменичка вредност Сремских Карловаца, мана-
стир Ковиљ са црквеним објектом из XVI века, Петроварадин-
ска тврђава са подграђем и црквама, као и велики број сакралних 
објеката, објеката народног градитељства, споменика посвећених 
ратницима Првог и Другог светског рата, знаменитим личности-
ма са овог подручја и бројна археолошка налазишта.

Ограничења се односе на успорену динамику обнове заштиће-
них непокретних културних добара и њихову недовољну ту-
ристичку и медијску презентацију. 

3.10. SWOT АНАЛИЗА

Сводна SWOT анализа – стања (снага), проблема (слабости), 
могућности (развојни потенцијали), претње (претње развоју) - 
развојна ограничења

Табела 5. SWOT анализа

СНАГЕ (постојеће) СЛАБОСТИ

- рит представља јединствено подручје са 
  специфичним природним вредностима, заштићено 
  као природно добро I категорије

- неусклађеност у коришћењу простора -   
  претварање ритског и мочварног терена у обрадиве
  површине

- налази се у широкој плавној равни Дунава;
  богатство површинским и подземним водама

- измењен режим плавних и подземних 
  вода угрожава изворни екосистем рита
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- темељне вредности Резервата су: барско
  мочварни  и шумски екосистеми са бројним
  животним заједницама (биљне заједнице: шуме,
  ливаде, трстици, шевари и фауна
- очуваност и разноврсност орографских и
  хидрографских облика ритова (аде, рукавци,
  баре, мочваре)
- станишта природних вредности, предложени за
  стављање под заштиту: палеонтолошки локалитет
  ‚‘Лака стаза‘‘, Барба до и река Дунав
- споменици природе евидентирани за стављање
  под заштиту и еколошки коридори
- висок степен мултимодалне приступачности
  подручја -пролазак  4 трансевропска коридора:
путни коридор Х ( Е-75 )
железn. коридор Х (Е-85)
коридор VII -Дунав 
цикло коридор 6   
-  високо учешће радно способног становништва
-  раст броја запослених у приватном сектору
-  квалитетна радна снаге, 
-  локална традиција у пољопривредној производњи
-  развијене услуге у области пољопривреде
-  понуда земљишта за изградњу и развој МСП у    
   оквиру постојећих и планираних  радних зона
-  близина великих тржишта Н. Сада и Београда
-  значајни туристички потенцијали
-  шуме (привредни ефекти узгоја шума и 
   аутохотне шуме, површине 4.217,14 ha)
-  ловишта ниске и високе дивљачи 
   (површина 4.090 ha)
земљишни фонд високог квалитета и производња здраве 
хране у подручју II и III зоне заштите и изван Резервата 
(на подручју обухвата Плана)
мрежа државних путева са добром повезаношћу на 
правцима СУ-НС-БГ, НС-ЗР
постојећа преносна електроенергетска мрежа;
постојећа дистрибутивна  електроенергетска  
мрежа;
постојећи електроенергетски објекти (ТС);
могућност коришћења обновљивих извора енергије 
(биомаса, енергија ветра,  геотермална енергија, соларна);
постојећа електронска комуникациона 
инфраструктура;
постојећа електронска комуникациона 
инфраструктура мобилних комуникација;
постојећи емисиони објекти;
постојећи електронски комуникациони објекти;
изграђена термоенергетска и електроенергетска мрежа и 
објекти
изграђени магистрални и разводни гасоводи високог 
притиска, разводни гасоводи средњег притиска;
гасификована већина насеља;
потенцијално занимљива туристичка дестинација са 
могућностима за развој      
угоститељства (различита врста производње    
аутохтоних производа и специфичних локалних услуга)
употреба локалних културно-етнолошких мотива и 
историјског наслеђа као туристичког ресурса;
заштићена непокретна културна добра: културно
историјско наслеђе Сремских Карловаца, 
манастир Ковиљ са црквеним објектом из XVI 
века, објекти народног градитељства и велики број 
археолошких локалитета од периода праисторије до 
средњег века.

- подизање насипа у циљу заштите насеља од
  поплава, што доводи до нестанка некадашњих
  ритова са карактеристичном природом Подунавља
- крчење аутохтоних врста дрвећа и 
  подизање плантажа инвазивних врста

- лоша узгојна стања шума у I степену заштите
- испаша домаће стоке на шумском земљишту у
  процесу обнове шумских састојина
- бесправан лов и риболов

- снабдевање становништва водом за пиће
  неодговарајућег квалитета и недовољна
  развијеност водоводних система (недостатак
  система за поправак квалитета вода)

- неизграђена фекална канализација у насељима
- константан прилив непречишћених вода богатих

  органским материјама и другим штетним         
  састојцима који се преко канала и црпних пумпи
  система за одводњавање околног пољопривредног 
  земљишта директно сливају на ово подручје
- негативни природни прираштај
- изражена тенденција старења популације

- висок ниво дневних миграција

- низак ниво информативне писмености   

- одлив високообразованих кадрова

- преовлађујућа монофункционална  
  структура привреде већине насеља

- екстензивна пољопривредна производња

- слаба техничка опремљеност, застарела 
  технологија, ниска продуктивност

- низак ниво инвестиција
- ситни поседи и слаба организованост 

  сељачких газдинстава

- неефикасно коришћење локаланих развојних ресурса

  - Недостатак значајнијих инвестационих улагања 

  у туризам
- недовољна туристичка сигнализација

- Недовољно агресиван маркетиншки наступ за 
  промоцију туризма  у земљи и свету
- спори развој сеоских насеља посебно због 

- недовољног улагања у изградњу неопходне   
  инфраструктуре; стихијско и неконтролисано   
  стварање ‚‘викенд насеља‘‘ постављањем камп 
  приколица и изградњом објеката у Резервату 
  (Аркањ, обала Дунава).
- недовршен коридор Х (друга трака ауто-пута Е-75, 
  мост на Дунаву код Бешке и Новог Сада)
- слабо одржавање и  неодговарајућа опремљеност
   путне и железничке мреже
- нису испитани хидрогеотермални потенцијали,
- није гасификовано насеље Гардиновци
- старост објеката и мреже веома низак степен
  коришћења ОИЕ; 
- незадовољавајућа инфраструктура за коришћење
  ОИЕ;
- непотпун законски оквир за коришћење ОИЕ;
- недостатак поузданих података о потенцијалима
  ОИЕ;
- непостојање ефикасног система  финансијских
  инструмената за масовније коришћере ОИЕ;
- низак ниво инфраструктуре за подршку 
  информационо-комутационе технологије;

- неравномерна развијеност електронске 
   комуникационе широкопојасне инфраструктуре; 

- низак ниво дигитализације електронске
   комуникационе  мреже,
- недостатак  дигиталних центара;

- недовољна пенетрација у односу на ЕУ.

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ (развоју)
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-  Основне потенцијале развоја планског подручја у 
   функцији туризма представљају:
-  заштићена природна добра, непокретна
   културна добра (Сремски Карловци, манастир
   Ковиљ и други споменици), добре могућности за
   развој ловног туризма, могућности за развој
   транзитног, еколошког, излетничког и других
   облика туризма, међународни цикло коридор бр. 6, и 
пољопривредно земљиште,као  потенцијал за производњу 
здраве хране, развој риболова и других видова 
пољопривредне производње (на простору изван Резервата)
-  повећање запослености и просечних зарада
-  побољшање образовне структуре
-  очекивани бржи привредни развој може 
   успорити, а дугорочно и зауставити 
   неповољне демографске процесе
-  промена економске структуре популације,
-  повећање укупне производње
-  јачање јавно-приватног партнерства
-  могућности за обезбеђење две жетве
-  организовање максималне шумске производње уз
   примену свих мера заштите екосистема
-  очување постојећих аутохтоних шума и њихова
   примена у пошумљавању нових површина
-  унапређење услова станишта за развој дивљачи
   и ловног туризма
-  раскрсница европских путева (коридори VII и X)
-  могућност стварања кластера и инкубатора -  
   потенцијали руралног туризма

-  на подручју Резервата су све израженији процеси
   обрастања водених окана
-  негативан утицај саобраћајних коридора на
   околину: бука, аерозагађење...
-  неодржавање саобраћајне инфраструктуре
-  умањен економско-привредни потенцијал
   становништва као последица његове дуготрајне
   репродукционе и биолошке девастације

-  недостатак програма локалног економског развоја
-  недовољна еколошка едукованост становништва
-  недовољна обученост за брже укључивање у
   савремене тржишне токове

-  недефинисаност дугорочних циљева Стратегије

   развоја туризма Србије

-  неразвијена предузетничка култура
-  недовољна зрелост визије развоја туризма 
   међу грађанима

-  конфликт између коришћења енергетских ресурса,   
   експлоатације минералних сировина, развоја
   термоенергетске инфраструктуре и заштите    
   животне средине (насеља, становништво, 
   земљиште, флора и фауна)

- неодговарајуће спровођење заштите, сукоб
  интереса, недостатак финансијских средстава

   

  

-  Максимално искоришћавање повољног гео
   саобраћајног положаја за развој друмског и
   железничког саобраћаја (завршетак друге траке
   ауто-пута, другог железничког колосека и
   мостова преко Дунава)

-  унапређење енергетске ефикасности; 
   (производња, пренос, дистрибуција, потрошња 
   енергије);
-  повећање  обима коришћења ОИЕ;
-  интензивирање истраживања потенцијала 
   извора ОИЕ;
-  доношење прописа за подстицање коришћења
   енергије из ОИЕ (систем повлашћених тарифа- 
   Feed-in-tariff);
-  увођење подстицајних мера и механизама за  
   производњу енергије из ОИЕ;
-  подстицање масовнијег коришћења енергије из
   ОИЕ;
-  изградња националне, регионалне, локалне 
   инфраструктуре за подршку информационо-
   комутационе технологије  усаглашене са ЕУ 
   регулативом;
-  развој широкопојасних комуникација корисника 
   сервиса и давалаца услуга (е-управа,е-здравство,
   е-образовање);
-  стварање савремене електронске комуникационе
   инфраструктуре државне управе и локалне 
   самоуправе;
-  реализовање универзалног сервиса електронских 
   комуникационих услуга;
-  што брже достизање европског  циља обезбедити  
   50% популације са широкопојасним приступом.

II  ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ  И ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА  
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

Принципи просторног развоја су:
-   одржив и уравнотежен развој;
-   заштита и унапређење природног и културног наслеђа 

као развојног ресурса;
- очување диверзитета и вредности предела кроз обез-

беђивање идентитета простора и идентификацију преде-
оних целина;

-   управљање квалитетом укупне био - физичке структуре 
предела;

-  интеграција смерница за обезбеђење квалитета предела 
у секторске планове у различитим областима;
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-  усклађивање приступа обезбеђивању квалитета предела 
са карактером развоја и развојним проблемима, посебно 
предела под одређеним режимом заштите и од посебног 
значаја за развој туризма;

-   смањење негативних утицаја на животну средину;
-   развој руралних подручја кроз јачање везе село - град;
-   унапређење приступачности кроз развој инфраструкту-

ре;
-  регионална и прекогран.сарадња, посебно у функцији 

заштите природних добара;
-   учешће јавности у политици просторног развоја. 

2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

2.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ 

Основни стратешки циљ Просторног плана је дефинисање и 
оперативно ангажовање свих просторних могућности Резервата 
у интерсу заштите, промоције и одрживог коришћења заштиће-
ног природног добра.

Општи циљеви и принципи просторног развоја подручја 
обухваћеног израдом Просторног плана проистичу из усвојених 
циљева и определења  просторног развоја Републике и специфи-
чности овог подручја у просторно-функционалном смислу:

 - заштита и одрживо коришћење свих природних вред-
ности кроз заштиту предела, природних добара и при-
родних ресурса;

 - постизање рационалне организације и уређења просто-
ра, усклађивањем његовог коришћења са могућностима 
и ограничењима у располагању природним и створеним 
вредностима и са потребама дугорочног социјалног и 
економског развоја;

 - обезбеђење просторних услова за реализацију концепта 
трајно одрживог (уравнотеженог) развоја подручја, на-
рочито у области сфере животне средине, економске и 
друштвене сфере;

 - подстицање развоја постојећих насеља, уз усмеравање 
промена у структури делатности, са циљем да се оства-
ре што повољнији односи између привредних и непри-
вредних делатности и квалитативно побољшање услова 
живота;

 - повећање нивоа социо-економске развијености под-
ручја;

 - унапређење и заштита шума,
 - обезбеђење адекватне  превенције, минимизирања, мо-
ниторинга и контроле свих облика загађивања;

 - дефинисање просторних услова развоја подручја, као 
дела интегралног управљања у оквиру целокупног сис-
тема заштите животне средине;

 - функционално коришћење и штедња необновљивих ре-
сурса, унапређење квалитета живљења и задовољавање 
потреба становника, при том имајући у виду принципе 
енергетске ефикасности. 

2.2. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ

Са аспекта заштите природе оперативни циљ израде Простор-
ног плана је спровођење заштите, очувања и унапређења природ-
них вредности подручја, у циљу реализације утврђених режима 
заштите, са усмеравањем људских активности у наведеном кон-
тексту.

Због изузетних природних вредности, које указују на једин-
ственост подручја националних и европских размера, присут-
не људске делатности и могућности заштите и коришћења овог 
простора, оперативни циљеви Просторног плана са становишта 
заштите природе су:

 - очување јединствености, изворности и аутентичности 
природних вредности подручја,

 - трајно одрживо управљање и коришћење природних ре-
сурса, уз поштовање одредаба акта о заштити природ-
ног добра, Закона о заштити природе, Закона о заштити 
животне средине, Закона о националним парковима, 
Конвенције о биолошкој разноврсности, Конвенције 
о заштити дивље флоре и фауне и њихових станишта, 

Конвенције о заштити миграторних врста, Конвенције 
о заштити реке Дунав, Рамсарској конвенцији и других 
законских регулатива,

 - успостављање оптималног односа између процентуал-
ног учешћа и просторног распореда шума, ливада, бара, 
мочвара и отворених водених површина и редукција 
површина на које су ушле инвазивне врсте (амерички 
јасен, негундо, багремац),

 - обезбеђење одговарајућег режима вода ради унапређења 
стања свих екосистема,

 - -пречишћавање речне воде, која улази у Резерват за вре-
ме високих водостаја,

 - заштита и обнављање диверзитета флоре и фауне,
 - израда плана управљања заштићеним подручјима који 
ће активним мерама заштите омогућити унапређење 
стања природних вредности и реализацију пројекта 
‚‘Санација и ревитализација природних вредности СРП 
Ковиљско-петроварадински рит‘‘,

 - очување и заштита предела, посебно природних предела 
у обухвату Просторног плана, 

 - постизање равнотеже имеђу активности у простору 
и предеоних елемената, ради             минимизирања 
оптерећења на заступљене типове предела и очувања и 
унапређења предеоне разноврсности,

 - уређење предела ради оптимизације стања и заштите 
животне средине, 

 - заштита и очување биолошког диверзитета.

Заштита животне средине

Оперативни циљеви у области заштите животне средине су:
 - интеграција заштите животне средине у све појединачне 
секторске политике и стратегије развоја;

 - успостављање континуираног праћења стања чинилаца 
животне средине: воде, ваздуха, земљишта,  биомонито-
ринга и мониторинга буке;

 - израда регистра извора  загађивања као дела интеграл-
ног (националног) регистра на територији Републике 
Србије;

 - планирање и одрживо коришћење природних ресурса, 
добара и енергије; 

 - обезбеђење услова за снабдевања становништва водом 
за пиће прописаног квалитета, као и за адекватно од-
вођење и третман отпадних вода насеља;

 - успостављање селективне и контролисане примене хе-
мијских средстава заштите и минералних ђубрива у 
пољопривреди;

 - увођење енергетски економичнијих технологија и по-
степени прелазак на максимално могуће коришћење об-
новљивих природних ресурса;

 - подстицање производње и примене технологија које 
смањују загађивање животне средине и производњу от-
пада;

 - формирање заштитног зеленила у виду пољозаштитних 
појасева и дуж инфраструктурних коридора;

 - рекултивација свих деградираних површина (депонија, 
сточних гробаља, позајмишта и др.);

 - адекватно одлагати комунални отпад и вршити елими-
нацију сточних лешева, у складу са Стратегијом упра-
вљања отпадом, законима и важећим правилницима.

Шуме, шумско земљиште и ловство

Утврђивање циљева развоја подручја у области шумарства и 
касније мера за њихово остваривање је веома битан сегмент овог 
плана и чини фундаменталну основу у планирању развоја под-
ручја.

Оперативни циљеви у области шумарства и ловне фауне у гра-
ницама Резервата су:

 - трајно очување, заштита и унапређење шума;
 - повећање укупне вредности шумског простора и потен-
цијала посматраног простора;

 - уважавање и поштовање услова и захтева везаних за Ре-
зерват;
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 - трајна и ефикасна заштита од свих облика негативног 
деловања и стабилност екосистема подручја;

 - заштита и обнова шума, уз успостављање мониторинга;
 - санирање негативних стања састојина у планираном и 
могућем обиму;

 - замена површина под шумским културама аутохтоним 
врстама према степенима заштите;

 - санација свих лоших, непожељних и неодговарајућих 
стања шума и шумских станишта;

 - заштита и обнова шума, посебно мешовитих аутохто-
них;

 - уклањање инвазивних врста према планским докумен-
тима управљача и корисника подручја;

 - да би се постигла већа еколошка стабилност шума и из-
бегле биљне болести великих размера, за подизање но-
вих засада селектованих топола и врба треба користити 
већи број клонова;

 - на локалитетима где то захтевају посебни разлози, 
диктирани специфичном наменом шумског комплекса 
туристичко-рекреативног карактера у планирању и из-
вођењу газдинских мера, тежиће се очувању аутохтоног 
карактера;

 - ради очувања аутентичног изгледа ритских шума у ину-
дационом подручју на најмање 3-5% обрасле површине 
треба дозволити природно обнављање из семена, пре 
свега црних топола, беле тополе и врбе;

 - повећање доприноса шума у заштити природних вред-
ности, унапређењу ловства, водоснабдевања, заштити 
водног и пољопривредног земљишта и  производњи 
здраве хране;

 - заштита, очување и унапређење фонда дивљачи и очу-
вање ретких и угрожених биљних и животињских врста;

 - заштита, гајење, лов и одржавање ловишта на принципу 
трајности газдовања ловним ресурсом и заштита ретких 
и угрожених врста;

 - успостављање јединственог и свеобухватног система, 
повезивањем шума и заштитног зеленила (пољозаштит-
ни, ветрозаштитни појасеви, ремизе и др.).

Сви наведени циљеви развоја уређења, размештаја и заштите 
шума, шумског земљишта и заштитног зеленила имају карактер 
краткорочности, дугорочности и сталности. 

Оперативни циљеви у области шумарства и ловне фауне ван 
граница Резервата су:

 - повећање површина под шумама;
 - пошумљавање нових површина у оквиру изворишта 
вода, речних токова;

 - подизање заштитних имисионих шума у граничним зо-
нама индустријских постројења и саобраћајница;

 - обезбеђење и трајно јачање и развој општекорисних 
функција шума, повезивањем шума, заштитног зелени-
ла и зеленила насеља у систем зелених површина;

 - формирање заштитног зеленила у оквиру економија, са-
лаша и депонија комуналног отпада и других објеката у 
атару као и свих деградираних површина (позајмишта, 
јаловишта, копова глине);

 - повећање површина под заштитним зеленилом фор-
мирањем заштитних појасева поред саобраћајница, 
мелиорационих канала и у оквиру пољопривредног 
земљишта ради заштите од ветра и еолске ерозије и по-
већања укупне шумовитости.

У области ловства циљеви проистичу из специфичности ло-
вишта и спроводиће се кроз важеће ловне основе и годишње пла-
нове газдовања установљених ловишта.

Привреда

Основни циљ развоја привреде је формирање стабилне и раз-
вијене привредне структуре која ће, дугорочно посматрано, омо-
гућити одрживо коришћење постојећих ресурса, активирање 
развојних потенцијала и валоризацију компаративних предности 
подручја.

У смислу реализације овог основног циља посебно су значајни 
следећи оперативни циљеви:

- афирмација регионалног (уместо секторског) приступа 

економском развоју у циљу достизања равномерног те-
риторијалног развоја; 

- усклађивање различитих интереса пословног сектора, 
развоја заједнице и обезбеђивања неопходних услова на 
локалном нивоу путем јачања партнерства између јавног 
и приватног сектора;

- изградња нове и ревитализација постојеће међунасељс-
ке инфраструктуре, насељске, комуналне инфраструкту-
ре и инфраструктуре у функцији одрживог коришћења 
потенцијала Резервата;

- подстицање руралног развоја;
- развој малих и средњих предузећа, заснован на ко-

ришћењу локалних потенцијала, а према захтевима са-
временог тржишта;

- развој туризма заснованог на потенцијалима овог под-
ручја (Резерват, НП ‚‘Фрушка Гора‘‘, Сремски Карловци, 
Дунав...) у циљу реализације мултипликативних ефеката 
туризма на развој локалних заједница.

Пољопривреда представља доминантну привредну грану на 
овом простору, с тога је неопходно пронаћи решења за даљи раз-
вој пољопривреде, уз поштовање прописаних  режима заштите 
СРП. Становништво у насељима у обухвату Просторног плана ће 
се и у наредном планском периоду бавити претежно пољопри-
вредном производњом, као основном или допунском делатношћу.

Циљ израде Просторног плана у области пољопривреде је 
изналажење могућности за остварење одрживог развоја биљне 
и анималне производње у непосредној близини врло осетљивог 
екосистема.

У подручју Резервата оперативни циљеви морају бити усклађе-
ни са режимима заштите.

У режиму заштите I степена није дозвољена пољопривредна 
производња, а могу се реализовати само активности усмерене ка 
очувању и унапређењу постојећег стања еко система.

Циљеви развоја пољопривреде на земљишту под II и III степе-
ном заштите усмерени су само на традиционалне делатности у 
складу са Уредбом.

На простору ван Резервата неопходно је дефинисати следеће 
оперативне циљеве:

-  подручје у непосредном окружењу Резервата треба ко-
ристити за производњу биљних култура које подразуме-
вају редуковану примену хемијских средстава и смањен 
обим механичке обраде (детелина и луцерка, ливадске 
културе, лековито биље),

- стимулисати сточарство пашњачког типа,
- подстицати постепени прелазак на органску производњу 

у циљу очувања природних вредности Резервата,
- спроводити едукацију локалне заједнице о предности-

ма пласмана и коришћења органски произведене здраве 
хране,

- у производњи користити биолошке препарате,
- ширење пољопривредних површина строго треба огра-

ничити како би се очувале природне вредности Резерва-
та,

- на подручјима која нису у непосредном додиру са Ре-
зерватом, постепено мењати сетвену структуру, повећа-
вајући учешће високоакумулативних биљних култура.

Туризам

Оперативни циљеви развоја туризма за област обухваћену 
Планом су:

 - природне и културно-историјске потенцијале усмерити 
преко јединственог пројекта развоја појединих облика 
туризма: кружне туре, посебни интереси (пешачење, 
бициклизам, риболов, лов, посматрање птица, гастро-
интереси, манастирске туре, туре културног наслеђа), 
наутика (индивидуална пловидба реком Дунав, чартер 
пловидба и речна крстарења), догађаји (културне про-
славе, уметност и забава, спортска такмичења, образо-
вање и наука), рурални туризам (активности у природи 
и активности везане за културно наслеђе);

 - перманентна афирмација Резервата са околином, кон-
трола туристичког промета;

 - обезбедити средства за изградњу туристичких капаци-
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тета и одговарајућу пропаганду;
 - дефинисање приоритетних облика туризма, обим ту-
ристичких активности и подручја на којима ће се спро-
водити, посебно у Резевату. 

Становништво

Оперативни циљеви развоја становништва су:
- побољшање виталних карактеристика популације;
- повећање демографског раста;
-  побољшање образовне структуре становништва у складу 

са потребама привреде и тржишта рада.

Мрежа насеља, јавне службе

Оперативни циљеви развоја мреже насеља и јавних служби су:
 - очување квалитета традиционалног вида становања са 
свим његовим предностима у сеоским насељима;

 - побољшање квалитета локалне путне мреже, којом би 
се остварила боља комуникација свих насеља у мрежи;

 - побољшање опремљености насеља комуналном инфра-
структуром и јавним службама;

 - обезбеђење локација за развијање различитих видова 
бриге за старе, посебно у насељима сеоског типа, као 
што су: заједнице становања старих људи, дневни цен-
три за старе, модификовани типови домова за старе и сл.; 

 - стварање повољних услова за подизање/изградњу нових 
погона и отварање радних места за запошљавање локал-
ног становништва;

 - очување и унапређење еколошких, културолошких и 
других вредности у насељима.

Саобраћајна инфраструктура

Оперативни циљеви дугорочног развоја саобраћајне инфра-
структуре у оквиру гравитационог подручја Резервата су:

 - стварање услова за развој свих облика саобраћајних ак-
тивности како би се подстакао развој околних руралних 
простора односно спречила депопулација и пражњење 
околних руралних  подручја;

 - формирање  нове општинске саобраћајне матрице тако 
да саобраћајни правци према ново установљеним лока-
литетима представљају важне - засебне саобраћајне пра-
вце у оквиру општина, како би се задовољили сви нивои 
будућег интеррегионалног и локалног повезивања овог 
простора са окружењем и субрегионима;

 - нова мрежа путева треба да створи оптималне услове 
повезивања околних насеља са предметним простором, 
као и са окружењем и сировинским залеђем, да би се 
остварила комуникација насеља са локалитетима који 
су у функцији афирмације Резервата;

 - стварање услова за развој саобраћајних капацитета за-
снованих на европским стандардима тј. стратешким 
принципима одрживог развоја животне средине;

 - приобаље пловног пута река Дунав оспособити–изгра-
дити-модернизовати за превоз путника водним путем, 
формирати капацитете наутичког туризма и др.

Водопривредна инфраструктура

Општи циљеви у области водопривреде су:
 - Дефинисање водопривредног развоја и могућности во-
допривреде као подстицајног, или ограничавајућег фак-
тора у оквиру других компонената развоја подручја;

 - Интегрално, комплексно, рационално и јединствено 
коришћење водних ресурса, како за водоснабдевање 
становништва, тако и за подмирење потреба осталих 
корисника вода;

 - Осигурање заштите и унапређење квалитета вода до ни-
воа несметаног коришћења вода за предвиђене намене, 
као и заштита и унапређење животне средине уопште и 
побољшање квалитета живљења људи;

 - Очување и унапређење заштите од поплава, ерозија и 
бујица, као и других видова штетног дејства вода, при 

чему се и други системи (урбани, привредни, инфра-
структурни итд.) упућују како да усмере свој развој да 
би се заштитили од штетног дејства вода;

 - Унапређење свих делатности на водама и око њих, како 
би се успешно могли реализовати други циљеви у обла-
сти водопривреде;

 - Заштита и уређење сливова са гледишта развоја во-
допривредних система и развоја других водопривредних 
грана, посебно шумарства, путем заштите и ревитализа-
ције угрожених екосистема, антиерозионог газдовања 
шумама, унапређења естетских вредности, очувања и 
унапређења археолошких, историјских, биолошких, 
геолошких и других природних и створених ресурса и 
вредности.

Оперативни циљеви развоја водопривредне инфраструктуре у 
области водоводних система су:

 - стриктно поштовање режима заштите изворишта под-
земних и површинских вода у свим извориштима кому-
налних водовода;

 - очување локалних изворишта, чак и оних мањег капаци-
тета, и након повезивања појединих насеља са регионал-
ним системима, ради обезбеђивања виталних функција 
система и у кризним хаваријским ситуацијама;

 - постепено повезивање свих парцијалних водовода у је-
динствен регионални систем, којим се остварује висока 
поузданост функционисања и прописан, стално контро-
лисан квалитет воде;

 - при прикључивању локалних водовода на регионални 
систем, из регионалног система допремати само недос-
тајуће количине воде, а наставити са коришћењем локал-
них изворишта која обезбеђују воду доброг квалитета;

 - вода за технолошке потребе у индустрији која не захте-
ва воду квалитета воде за пиће, не може се захватати из 
водовода насеља, већ се потрошачи технолошке воде 
упућују на властите захвате површинских и подземних 
вода нижег квалитета (подземне воде у индустријској 
зони, која се не захвата за водоводе насеља) и на мере 
рециркулације и планске рационализације потрошње.

Оперативни циљеви за каналисање насеља и реализацију по-
стројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ):

 - канализациони системи се развијају као дистрибуирани 
системи, тако да са гледишта транспорта отпадних вода 
и препумпавања представљају заокружене, економски 
оправдане целине, које се могу заокружити изградњом 
одговарајућих ППОВ општег типа;

 - даљи развој канализације спроводити по сепарационом 
систему: посебно за отпадне воде насеља и оних индус-
трија које се након предтретмана смеју прикључити на 
канализације за отпадне воде, а посебно за кишне кана-
лизације;

 - при каналисању насеља која немају канализационе сис-
теме, стриктно спроводити принцип обавезности при-
кључења домаћинстава, без обзира на дотадашња при-
времена решења;

 - забрањује се евакуација отпадних вода у напуштене бу-
наре и упојне јаме;

 - у циљу рационалног коришћења простора где год је мо-
гуће користити тзв. групне системе, којима се једним 
ППОВ пречишћавају отпадне воде из више оближњих 
насеља, повезаних магистралним колекторима са одго-
варајућим КЦС;

 - димензионисање кишне канализације треба примерити 
значају подручја која се њоме штити и величини потен-
цијалних штета од плављења делова насеља и саобраћај-
ница. Капацитети не би требало да буду мањи од оних 
који су потребни за прихватање тзв. двогодишње кише, 
нити већи од тзв. десетогодишње кише;

на малим водотоцима, уколико се исти уводе у системе киш-
не канализације, где год је то могуће, обликовањем терена и ко-
ришћењем зелених површина, извршити ретензирање/ублажа-
вање великих вода пре њиховог увођења у колекторе.

Оперативни циљеви развоја система за заштиту од поплава:
 - заштитни системи се складно морају уклопити у окру-
жење, по правилу добијајући вишенаменске функције:(а) 
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линијски заштитни системи - као елемент уређења оба-
ла, водећи рачуна о функционалном повезивању насеља 
са рекама, (б) системи за одводњавање - за комплексне 
мелиорационе системе, (в) ретензије за ублажавање та-
ласа великих вода - као елемент рекреационих површи-
на насеља;

 - повећање поузданости заштитних система реализацијом 
„касета“, којима се евентуални пробој линија одбране 
локализује на мањој површини;

 - насипи се морају тако уклопити у све друге садржаје 
који се граде у близини, да не буде угрожена њихова 
функција и да у близни нема објеката који би могли да 
отежају или онемогуће њихово одржавање у периодима 
дуготрајне одбране од великих вода.

У области водопривреде оперативни циљеви развоја су:
 - праћење стања водног режима, стања влажних ста-
ништа, одржавање оптималног режима вода и почетак 
спровођења хидротехничких мера за одржавање овог 
оптималног режима вода;

 - утврђивање и одржавање оптималног водног режима 
влажних станишта;

 - ваљано одржавати мрежу одбрамбених насипа;
 - заштитити подземна и површинска изворишта.

Енергетска инфраструктура

У области енергетике утврђују се следећи оперативни циљеви:
 - гасификација на бази усклађених концепција гасифи-
кације и топлификације, у сврху задовољавања потреба 
широке потрошње;

 - повећање енергетске ефикасности (производња, пренос, 
дистрибуција, коришћење);

 - коришћење обновљивих  извора енергије;
 - смањење конфликата између коришћења енергетских 
ресурса и заштите животне средине (природне вред-
ности Резервата, земљиште, итд.) и предузимање одго-
варајућих мера за санирање негативних последица (про-
грами рекултивације/ревитализације, отклањање штета, 
итд.),

 - изградња система продуктовода кроз Србију (транзит 
кроз обухват плана),

 - изградња Паневропског (Југоисточни европски нафто-
вод СЕЕП) нафтовода (транзит кроз обухват плана),

 - изградња гасовода Јужни Ток (транзит кроз обухват пла-
на).

Електроенергетска инфраструктура

Оперативни циљеви развоја су:
 - прелазак са тростепене трансформације 110/35/10 на 
двостепену 110/20 kV;

 - реконструкција ТС 35/10 kV трафостаница у 20 kV раз-
водна чворишта;

 - реконструкција постојеће мреже и објеката 35 kV и 10 
kV напона и изградња нове 20 kV мреже у складу са про-
меном трансформације електричне енергије, тако да сва 
насеља буду повезана мрежом од 20 kV. Нисконапонска 
дистрибутивна мрежа, преко које се директно снабде-
вају сви потрошачи  на овом подручју, треба да се ускла-
ди са овим променама;

 - изградња нове и реконструкција 
постојећих трафостаница 10/0,4 kV на  
20/0,4 kV, у складу са захтевима реконструисане дистри-
бутивне мреже и порастом потрошње;

 - у насељима, туристичким локалитетима, дуж државних 
путева у близини насеља и раскрсница изградити квали-
тетну спољну расвету у складу са новим технологијама 
развоја расветних тела;

 - обезбеђење довољног капацитета у постојећим тра-
фостаницама њиховом реконструкцијом и изградња но-
вих трафостаница.

Електронска комуникациона инфраструктура

Оперативни циљеви развоја су:
 - потпуна дигитализација електронске комуникационе 
инфраструктуре, као једног од кључних предуслова за 
изградњу информационог друштва;

 - постизање развоја Wеб економије;
 - усклађивање развоја електронске комуникационе ин-
фраструктуре са захтевима који су утврђени у страте-
гијама других области, а посебно са Стратегијом развоја 
информационог друштва;

 - обезбеђење ефикасног приступа информацијама и 
знању;

 - обезбедити потребан број телефонских прикључака за 
све кориснике, домаћинства у насељима и привредне 
субјекте;

 - обезбедити мрежу високог квалитета, поузданости и 
расположивости изградњом јединствене транспортне 
мреже;

 - изградити међумесни електронски комуникациони сис-
тем ПТТ за осигурање квалитета  међумесних веза  до-
вољног капацитета;

 - заменити дотрајалу опрему и модернизовати мрежу, да 
би се обезбедило поузданије и квалитетније функциони-
сање електронског комуникационог система;

 - увести нове електронске комуникационе услуге 
увођењем оптичких каблова у месне мреже и до крајњих 
корисника на целом подручју Просторног плана;

 - изградити модерне приступне кабловске мреже за обез-
беђење широкопојасних сервиса, развој јавних, комер-
цијалних и локалних радио и ТВ програма, уз констант-
но праћење и укључивање нових технологија у складу са 
светским трендовима;

 - осигурање коридора за РР везе;
 - изградња микроталасних система за дистрибуцију ра-
дио и телевизијских програма у сеоским и мањим на-
сељским срединама изолованим острвима КДС;

 - покрити системом мобилних комуникација целокупно 
подручје;

 - максимално искористити постојеће антенске стубове и 
омогућити њихову доступност свим оператерима мо-
билне телефоније.

Заштита непокретних културних добара

Оперативни циљеви заштите културних добара су:
 - очување и заштита утврђених и евидентираних не-
покретних културних добара као и утврђивање нових;

 - остваривање интегралне заштите непокретних култур-
них добара са окружењем / простором/ у коме се налазе. 

3. ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Концепција просторног развоја подручја посебне намене 
заснива се на очувању Резервата као заштићеног природног до-
бра, његовом коришћењу у складу са прописаним мерама заш-
тите и развоју подручја у обухвату Просторног плана у односу 
на расположиве потенцијале и ресурсе, остваривању компати-
билности природних и културних добара и развоја подручја као 
туристичке регије Фрушке горе.

Географски положај Резервата се може сматрати врло повољ-
ним, јер је окружен са три вида саобраћаја (путни, железнички 
и водни), који се интегрално допуњују, нудећи потенцијалним 
корисницима висок ниво комфора и саобраћајне услуге. Ово  по-
казује и укључење наведених саобраћајних токова у систем ев-
ропског мултимодалног саобраћаја, чији ће се капацитети (кори-
дори, бициклистичка стаза и др.) у будућности имплементирати 
на овом простору, као сегмент паневропских коридора.

Примарни циљ развоја подручја је заштита природе у процесу 
управљања и мудрог коришћења, тј. очување свих природних ка-
рактеристика овог подручја.Коришћење природних ресурса мора 
бити усмерено, првенствено, на усклађивање облика и начина 
експлоатације са императивом очувања, одржавања и унапређи-
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вања, што ће у многоме допринети задржавању аутохтоности и 
очувању атрактивности и амбијенталних одлика читавог под-
ручја.

Обезбеђивањем овог циља стварају се услови за очување и пре-
зентацију природних вредности кроз усклађен развој спортско-
рекреативног и излетничког туризма и заштиту животне средине 
овог подручја, те њиховог просторног и функционалног повези-
вања и коришћења, према претходно усвојеним програмима за 
сваки вид активности.

Други битан концепт на коме се заснива развој овог подручја 
је туризам. Према просторном плану Републике Србије ово под-
ручје припада туристичкој регији Фрушке горе и транзитном 
туристичком правцу првог степена, на коме се очекује најин-
тензивнији туристички развој Србије (основни туристички раз-
вој Србије биће усмерен ка развоју туризма уз главне транзитне 
правце). Ово подручје, својим положајем, уз коридор Х и коридор 
VII, спаја основне туристичке развојне принципе Србије.

Општа концепција развоја предметног подручја, дефинисана је 
у односу на:

 - заштиту и критеријуме коришћења природних вреднос-
ти и животне средине, као основну посебну намену;

 - планиране коридоре основних инфраструктурних сис-
тема, одрживи развој туризма, заштиту и одрживо ко-
ришћење вода, као остале посебне намене комплемен-
тарне основној намени, 

 - уз раздвајање активности које ће се одвијати унутар и 
ван Резервата, у складу са методолошким опредељењем 
припреме овог Плана. 

Основне концепцијске поставке и опредељења, у границама 
Резервата, су:

(1) у области заштите природних вредности
 - укључивање подручја Резервата у ширу европску еко-
лошку мрежу NATURA 2000, заштиту и одрживо ко-
ришћење у складу са  препорукама очувања рамсарких 
подручја и адекватно управљање сагласно одредбама 
закона; 

 - очување стабилности постојећих екосистема и опште 
биолошке равнотеже, ради задржавања што веће ауто-
хтоности предметног подручја; очување и презентација 
природних вредности кроз усклађен развој  туризма  и 
заштиту животне средине подручја, уз њихово простор-
но и функционално повезивање и коришћење;

 - спровођење режима заштите I (строга заштита), II (ак-
тивна заштита) и III  (проактивна заштита и могућност 
одрживог коришћења природних ресурса) степена.

(2) у области заштите и одрживог коришћења вода
 - развијање вишенаменских система за интеграл-
но решавање проблема коришћења и заштите вода, 
уређења водних режима и одбране од поплава, и то:  
а) регионалног система  за обезбеђивање вода највишег 
квалитета, за насеља и индустрије које захтевају воду 
тог квалитета, и б) регионалног система за коришћење, 
уређење и заштиту речних вода (тзв. речних система), 
којима се подмирују остали корисници, уређују и шти-
те воде; у границама Резервата, општа концепција под-
разумева снабдевање водом туристичких локалитета и 
пунктова из локалних извора, тј. бунара, као и одвођење 
отпадних вода из туристичких локалитета компакт-
ним мини уређајима за биолошко пречишћавање или 
одвођењем у бетонске водонепропусне септичке јаме и 
њихово периодично пражњење.

 (3) у области одрживог развоја туризма
 - у складу са основним планским упориштем које подразу-
мева одрживи развој туризма заснован на природним 
вредностима , у границама Резервата могуће је:  у режи-
му заштите I степена само научно истраживање,праћење 
природних процеса и контролисана посета; у режиму 
заштите II степена поред научно истраживачких и еду-
кативних активности, дозвољен је рекреативни риболов 
и употреба чамаца за научна истраживања и презента-
цију природних вредности;  у режиму заштите III сте-
пена иницира се развој и промоција туризма (изградња, 
реконструкција и одржавање молова и објеката за пот-
ребе очувања, унапређења и приказивања природних 

вредности, прихват и одмор посетилаца, уређење ту-
ристичких пунктова и пунктова за одмор и рекреацију) 
по предметном Плану.

Основне концепцијске поставке и опредељења ван граница Ре-
зервата, су:

(1) у области заштите природних вредности
 - очување заштићених и стављање под заштиту евиден-
тираних природних добара која се налазе ван граница 
Резервата;

 - примена мера активне заштите, санације и ревитализа-
ције;

 - развој активности и делатности које не угрожавају ос-
новне вредности  Резервата.

(2) у области заштите и одрживог коришћења вода
 - снабдевање насеља водом обезбедиће се из насељских 
изворишта, а касније из регионалног система водосна-
бдевања; 

 - одвођење отпадних вода из туристичких локалитета и 
центара вршиће се  компактним мини уређајима за би-
олошко пречишћавање или одвођењем у бетонске водо-
непропусне септичке јаме, које ће се периодично праз-
нити  аутоцистернама, док ће се индустријске отпадне 
воде по потреби, решавати   посебним системима;

 - утврдиће се зоне санитарне заштите изворишта водосна-
бдевања у складу са Законом о водама.

(3) у области одрживог развоја туризма
 - ван Резервата  могуће је развијати активности као што су 
манастирске туре, туре културног наслеђа, наутички ту-
ризам (индивидуална пловидба реком, чартер пловидба 
и речна крстарења), рурални туризам (активности у при-
роди) и активности везане за културно наслеђе;

 - важан туристички потенцијал овог подручја биће тради-
ционални фестивали (манифетације);

 - важно емитивно подручје за Резерват представљају 
градски центри  Нови Сад i и Сремски Карловци.

(4) у области развоја међународног пловног пута Е-80, 
 - основно концепцијско определење у домену водног 
саобраћаја (путничког и наутичког) подразумева:  из-
градњу капацитета у Сремским Карловцима и Чортанов-
цима у складу са стандардима ЕУ; у складу са обавезама 
и препорукама Дунавске комисије, предузимање одго-
варајућих  мера у оквиру критичних сектора Дунава на 
којима је потребно извршити регулационе радове у ко-
риту у циљу одржавања пловности захтеване категорије 
пловног пута VIc.

Поред наведених концепцијских опредељења која се односе на 
основне и остале  посебне намене, од велике важности за очување 
и развој планског подручја имаће и пољопривреда и шумартво 
као комплементарне активности заштити природе.  

4.  РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ И МЕЂУОДНОСИ СА 

ОКРУЖЕЊЕМ

Изузетан потенцијал овог подручја, посматрано с регионалног 
аспекта, представља његов високи степен мултимодалне присту-
пачности. У њему се укрштају европски коридори Х-крак Хb (Е-
75 и будућа пруга за брзе возове, тј. Е-85) и VII (Дунав), а такође 
је значајна и близина међународног аеродрома ‚‘Никола Тесла‘‘ у 
Сурчину. Овим подручјем треба да прође и међународна бицик-
листичка стаза уз Дунав (EURO VELO 6)

Потенцијалe подручја (поред саобраћајне) чине и остали видо-
ви инфраструктуре регионалног и међународног значаја, који не-
мају посебан функционални значај за само подручје, али користе 
његове повољне географске предиспозиције (телекомуникације, 
енергетска и водна инфраструктура).

Поред тога, подручје обухваћено израдом Плана има и висок 
степен кумулиране туристичке атрактивности с обзиром да поред 
Ковиљско-петроварадинског рита, обухвата и подручје Сремских 
Карловаца са деловима Фрушке горе, Петроварадин са Петрова-
радинском тврђавом и манастир Ковиљ са његовом заштићеном 
околином. Његову туристичку атрактивност у ширим регионал-
ним оквирима, значајно подиже и близина Новог Сада са својим 
туристичким потенцијалима, као и Фрушка гора са националним 
парком и бројним манастирима.
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Повезивање свих наведених потенцијала у јединствену ту-
ристичку понуду треба да представља приоритетно развојно оп-
редељење овог подручја.

Висок степен приступачности, квалитет и карактеристике 
Ковиљско-петроварадинског рита и других туристичких вред-
ности подручја и његовог окружења, квалитетно пољопривред-
но земљиште, постојећи и планирани производни капацитети 
и квалификована радна снага снажно подижу потенцијал овог 
подручја у смислу његове укупне конкурентности, односно спо-
собности да, у оквиру поделе рада између региона, идентификује 
функције и капацитете којима ће, кроз међурегионалну конку-
ренцију обезбедити динамичан привредни развој. 

III  ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ 

1. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ 
СИСТЕМА И РЕСУРСА

 
1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Територија обухвата Просторног плана припада I Региону, 
а око 62% њене површине је пољопривредно земљиште, на ком 
је могуће са веома великим успехом организовати све видове 
пољопривредне производње. Подручје ливада и пашњака је по-
годно за развијање сточарства. У том контексту га је потребно 
штитити мерама и активностима, којима се трајно обезбеђују 
природне функције земљишта. Забраном коришћења пољопри-
вредног земљишта у друге сврхе, осим у случајевима утврђеним 
законом и овим Просторним планом, забраном испуштања и од-
лагања отпадних и штетних материја, контролисаном применом 
минералних ђубрива и препарата за заштиту, избором адекват-
них технологија у обради земљишта и противерозионих мера, 
сачуваће се квалитет земљишта тј. његова физичка, хемијска и 
биолошка својства.

Пољопривредно земљиште треба заштитити пољозаштитним 
појасевима од штетног дејства еолске ерозије којом се односе 
земљиште и усеви у фази семена, што за последицу има смањење 
приноса. У том смислу је потребно:

 - Формирати ветрозаштитно и пољозаштитно зеленило на 
око 2% територије обухвата Просторног плана на прос-
торима уз канале, саобраћајнице и у оквиру пољопри-
вредног земљишта са циљем побољшања микроклимат-
ских услова окружења;

 - Формирати заштитно зеленило уз радне површине у 
атару, на просторима за рекултивацију (напуштене де-
поније, деградирано земљиште) у зонама кућа за одмор:

 - Шуме и заштитно зеленило повезати у систем зелених 
површина који ће омогућити јачање укупног био-еко-
лошког система подручја.  

1.2. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Трајно одрживо управљање и коришћење шумских и осталих 
природних ресурса, треба вршити уз уважавање прописаних 
мера заштите за Резерват, што ће на најбољи могући начин из-
балансирати потребе шумарства као привредне гране и заштите 
природе, али и других делатности и интереса.

Шумска вегетација је најстабилнија животна заједница од изу-
зетног значаја за очување биолошких, климатских, хидролошких 
и пејсажно естетских вредности Резервата.

Правци развоја шумских заједница и ловне фауне на простору 
Резервата су:

 - рационално и вишенаменско коришћење шума у складу 
са условима заштите;

 - унапређивање аутохтоних шумских заједница у складу 
са природним правцем развоја;

 - примена аутохтоних врста дрвећа (домаћа топола и врба) 
и њихових заједница;

 - конверзија и реконструкција изданачких шума у високи 
узгојни облик, уз пуно поштовање услова и мера заш-
тите;

 - конверзија шикара у стабилне високо–продуктивне 
шуме уз пуно поштовање услова и мера заштите;

 - подизање мешовитих аутохтоних састојина;
 - усмерено и планско газдовање, тако да се у свакој 
састојини остваре најповољније општекорисне, еколош-
ке и естетско - декоративне функције;

 - радовима у шуми не реметити мир за опстанак биљног и 
животињског света;

 - у заштитном појасу насипа форсирати аутохтоне врсте;
 - успостављање мониторинга, очување стабилности и 
квалитета ловне дивљачи;

 - очување и побољшање услова изворних типова ста-
ништа за дивљач ради повећања хранидбене базе и мес-
та за заклон;

 - заштита ретких врста птица (орао белорепан и црна 
рода) кроз очување старих стабала као потенцијалних 
гнездилишта и видре као изузетно ретке врсте;

 - развој ловног туризма у II и III зони заштите у складу са 
прописаним режимима.

Правци развоја ван Резервата:
 - повећање површина под шумама пошумљавањем шум-
ског земљишта – чистина 

 - коришћење шумског земљишта у складу са његовим би-
олошким капацитетима;

 - унапређење стања постојећих шума;
 - заснивање водозаштитних шума уз водотоке у складу са 
условима заштите и водопривреде;

 - фаворизовање садње аутохтоних састојина уз тежњу 
очувања аутохтоних пејсажа;

 - организовање трајне максималне шумске производње;
 - подизање ваншумског зеленила на око 2% територије 
ван Резервата на деловима простора уз канале, путне ко-
ридоре, и у оквиру пољопривредног земљишта са циљем 
побољшања микроклиматских услова повећања прино-
са у пољопривреди и укупне шумовитости у обухвату 
Просторног плана;

 - формирање заштитног зеленила уз радне површине у 
атару, на просторима за рекултивацију (напуштене депо-
није, деградирано земљиште) и у зонама кућа за одмор;

 - повезивање шума и заштитног зеленила у систем зеле-
них површина који ће омогућити јачање укупног био-
еколошког система;

 - постизање пуног економског капацитета ловишта;
 - заштита и очување ретких и угрожених врста;
 - изградња ловно-техничких објеката уз могућност 
ограђивања делова ловишта; 

 - повећање економских ефеката ловства, кроз развој ло-
вног туризма.

Израда програма управљања природним ресурсима тре-
ба да уважи интересе заштите природе, локалне заједнице и 
постојећих привредних делатности, пре свега рибарства, шумар-
ства и пољопривреде. 

1.3. ВОДЕ

Коришћење водног ресурса на подручју Резервата је ограни-
чено, јер се мерама заштите забрањује свака изградња објеката 
и забрањују сви хидротехнички радови који мењају карактер 
ритског подручја (периодично плављење, ниво подземних вода, 
сукцесија екосистема), изузев у функцији заштите природе. Све 
планиране хидрограђевинске захвате ЈП „Воде Војводине“ мо-
рају ускладити са утврђеним мерама заштите за Резерват. 

Због уређења хидролошких услова биће потребно уклонити 
преостале преграде на водотоцима које су служиле транспорту 
дрвног и садног материјала, што ће бити додатни трошак. Након 
уклањања ових преграда, у поједине делове шуме ће бити знатно 
отежан приступ, што ће за последицу имати повећање трошкова, 
како на коришћењу тако и на узгоју и заштити шума.

У контексту заштите воде, као природног ресурса, предвиђене 
су следеће мере:

 - за насеља ће се обезбедити вода највишег квалитета из 
регионалних система и локалних изворишта;

 - око постојећих и планираних изворишта подземних 
вода дефинисаће се зоне и појасеви санитарне заштите, у 
складу са Законом о водама;

 - у циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се 
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упуштање било  каквих вода у напуштене бунаре или 
на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са 
подземним водама;

 - забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре 
или реку Дунав било какве воде осим атмосферских и 
условно чистих расхладних вода, које по Уредби о кате-
горизацији вода одговарају IIб класи (II класа за Дунав); 
уколико се планира испуштање осталих отпадних вода 
у канале и Дунав морају се обавезно комплетно пречис-
тити (примарно и секундарно) до траженог степена ква-
литета;

 - у насељима ће се изградити сепарациони канализациони 
системи, посебно за фекалне отпадне воде, а посебно за 
атмосферске воде, истовремено са развојем система во-
доснабдевања;

 - пре упуштања у реципијент, отпадне воде ће се пре-
чишћавати на постројењима за пречишћавање отпадних 
вода;

 - на туристичким локалитетима проблем одвођења от-
падних вода ће се решавати путем компактних мини–
постројења за пречишћавање отпадних вода;

 - заштита од поплава вршиће се адекватним одржавањем 
изграђених објеката и система;

 - одржавање система за одводњавање (чишћење канала од 
муља и растиња) вршиће се уз евентуалну реконструк-
цију;

 - успоставиће се адекватан мониторинг квалитета водото-
ка Дунава у циљу заштите и према потреби предузимаће 
се одређене мере. 

1.4. МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Концепција даљег развоја области минералних сировина 
заснива се на следећим  елементима:

 - степен гелошке истражености је још увек на релативно 
ниском нивоу и постоје научно засноване предпоставке 
да се могу пронаћи економски значајне концентрације 
више различитих енергетских, металичних, неметалич-
них, али и других минералних сировина;

 - истраживање и експлоатација минералних сировина вр-
шиће се у складу са концепцијом одрживог развоја и у 
складу са принципима заштите и унапређивања живот-
не средине;

 - у целокупној друштвеној заједници мора се створити 
реална слика о великом значају рударства за економски 
и друштвени развој, уз истицање и материјалне доказе 
да ова грана може егзистирати у складу са концепцијом 
одрживог развоја и уз контролисани утицај на животну 
средину, у складу са многим европским и светским при-
мерима и достигнућима.

У наредном планском периоду наставиће се са даљом експло-
атацијом минералних сировина на експлоатационим пољима, као 
и истражним радовима на истражним просторима одобреним од 
надлежног министарства.   

На просторима где је завршена експлоатација минералних си-
ровина, а најкасније у року од једне године, од дана завршетка ра-
дова на површинама на којима су рударски радови завршени, мора 
се извршити рекултивација земљишта на основу урбанистичког 
плана (ПДР)-чија намена мора бити у складу са преовлађујућом 
наменом предметног простора, у свему према пројекту рекулти-
вације, у складу са одредбама Закона о рударству.

Изван Резервата

Са аспекта експлоатације енергетских извора (нафте, природ-
ног гаса и термоминералних вода), подручје у обухвату Прос-
торног плана спада у одобрени истражни простор од стране на-
длежног органа. Сходно томе, на овом простору могу се вршити 
истржни радови у сагласности са одобреним површинама и дина-
миком реализације истраживања, поштујући прописана ограни-
чења у границама Резервата.

Приликом изградње нових објеката термоенергетске инфра-
структуре обавезно је поштовати услове и мере заштите утврђене 
за заштићена природна добра на простору обухвата Просторног 

плана. Такође, приликом планирања, пројектовања и изградње 
ових објеката, водити рачуна о смањењу конфликта између ко-
ришћења енергетских ресурса и заштите животне средине 
(насеља, становништва, земљиште, итд.) и предузимању одго-
варајућих мера за санирање негативних последица (програм ре-
култивације, ревитализације, отклањања штета итд.).

Одобрена геолошка истраживања од стране надлежног секре-
таријата на подручју Просторног плана су следећа:

 - подземних вода - на подручју Инђије, Бешке и Маради-
ка, на локалитету бензинске станице ‚‘ОМВ-Бешка‘‘ у 
Бешкој и на локалитету Ковиљ;

 - опекарских глина - на локалитету погона циглане у Беш-
кој и на локалитету у околини Каћа;

 - песка - на локалитету Гардиновци.

У Резервату

Предузећу „Finam“ д.o.o. Нови Сад, према Решењу Покрајин-
ског секретаријата за енергетику и минералне сировине одобрена 
су геолошка истраживања подземних вода на локалитету Ковиљ 
- истражни простор број 5201.

Наведене активности могуће је  вршити на целом подручју 
обухвата Просторног плана, у складу са мишљењем Покрајинског 
секретаријата за енергетику и минералне сировине и надлежним 
заводом за заштиту природе. Сходно томе, на овом простору могу 
се вршити истражни радови у сагласности са одобреним повр-
шинама и динамиком реализације истраживања, уз обавезно по-
штовање услова и мера заштите утврђене за Резерват и  обухват 
Просторног плана. 

1.5. КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

У наредном планском периоду потребно је стимулисати раз-
вој и коришћење обновљивих извора енергије, чиме ће се знатно 
утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување 
природне и животне средине.

Енергетски производни објекти који користе обновљиве из-
воре енергије (биомаса, биогас, геотермална енергија) градиће 
се у склопу радних комплекса, односно туристичких комплекса 
(геотермална енергија), како у насељима тако и ван, који ће ову 
енергију користити за сопствене потребе, а у случају већих капа-
цитета вишак конектовати у јавну мрежу.

Појединачни енергетски производни објекти већих капаците-
та који би користили биомасу и биогас за производњу енергије, 
као и енергетски производни објекти који би користили сунчеву 
енергију и енергију ветра већих капацитета који ће произведену 
енергију конектовати у јавну мрежу, могу се градити ван насеља 
и ван заштићеног природног и културног добра, искључиво уз 
услове надлежних предузећа за заштиту природног и културног 
добра и на основу урбанистичког плана.

Парк ветроелектрана се може градити на пољопривредном 
земљишту, ван зона насеља  и заштићених природних и култур-
них вредности, уз сагласност надлежног Министарства пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде.

За искоришћавање енергије ветра, поред неопходних климат-
ских карактеристика, један од важних фактора је и постојећа 
путна и железничка инфраструктура и приступачност терена на 
ком се планира изградња ветроелектрана.Такође важан фактор је  
и покривеност територије средњенапонском и високонапонском 
мрежом за  и постојање трансформаторских станица и могућност 
прикључења на њих.

За соларне енергетске производне објекте потребно је обезбе-
дити грађевинско земљиште у атарима насеља на  основу урба-
нистичког плана.

Соларни системи за сопствене потребе могу се уграђивати на 
све објекте у зони насеља, туристичким локалитетима, викенд 
зонама и др.

На простору општине Инћија, у КО Бешка, КО Крчедин, КО 
Марадик и КО Чортаноцви,  планиран је парк ветроелектрана 
укупне снаге 20 MVA, које ће енергију конектовати преко пла-
ниране трансформаторске станице 20/110 kV и прикључног 110 
kV далековода у јавну мрежу Електропривреде Србије. При-
кључни 110kV далековод ће се изградити од нове ТС 20/110 kV, 
до постојећег 110 kV далековода  бр. 104/6 ТС „Нови Сад“-ТС 
„Инђија“.
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Хидроенергију канала могуће је користити изградњом малих 
хидроелектрана на каналима и постојећим акумулацијама, ре-
конструкцијом постојећих водопривредних објеката уградњом 
турбина на водном земљишту. 

Унутар граница Резервата не могу се градити производни 
објекти за производњу енергије из обновљивих извора енергије, 
осим објеката на соларну енергију, који се као појединачни еле-
менти (фотопанели) могу поставити на објекте на туристичким 
садржајима, у сврху супституисања енергије из  конвенционал-
них извора.  

2. УТИЦАЈ  ПОСЕБНЕ  НАМЕНЕ  НА  ДЕМОГРАФСКЕ И 
СОЦИЈАЛНЕ ПРОЦЕСЕ  И СИСТЕМЕ

2.1. ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ

Један од основних циљева одрживог развоја привреде Републи-
ке Србије и АП Војводине, као и подручја обухваћеног израдом 
Плана је раст запослености и смањење незапослености. У том 
смислу, кроз реализацију планираних садржаја и активности на 
подручју Резервата и кроз његову снажнију промоцију стварају 
се и услови за капитализацију његових вредности, пре свега, кроз 
повећање запослености у сектору туристичких услуга, а затим и 
у другим секторима, компатибилним туризму. Повећање запос-
лености, односно финансијске основе породице имаће изразито 
повољан утицај на демографске и социјалне процесе. При томе, 
утицај на демографске процесе (повећање броја становника, по-
већање очекиваног трајања живота,подстицање рађања) односно 
позитивни резултати могу се очекивати при крају или у постплан-
ском периоду. Реализација позитивних утицаја на социјалне про-
цесе (јачање социјалне стабилности и солидарности, смањење 
неједнакости у расподели дохотка, ефикаснији систем социјалне 
сигурности, повећање социјалне укључености) зависиће од дина-
мике реализације планираних садржаја и активности.

Пројекција демографског развоја рађена је на основу анализе 
досадашњих кретања и карактеристика популације, претпостав-
ке о смиривању миграционих токова, предпоставке о растућем 
фертилитету и претпоставке о полној структури живорођених.

На основу тога утврђено је да ће у периоду 2002-2022. године 
доћи до благог пораста укупног броја становника по просечној 
годишњој стопи од 0,20.

Табела 6. Број становника 2002-2022.  
и просечна стопа раста по насељима

Насеље
Број становника Просечна стопа раста

2002-2022. г.2002. г. 2022. г.

Бешка 6239 6270 0,02

Крчедин 2878 2870 -0,01

Чортановци 2308 2350 0,09

Будисава 3825 3840 0,02

Каћ 11166 12052 0,38

Ковиљ 5599 5754 0,14

Петроварадин 13973 15474 0,51

Сремски Карловци 8839 8500 -0,19

Гардиновци 1485 1450 -0,12

Укупно 56312 58560 0,20

У планираном периоду очекује се позитивно дејство мера де-
мографске политике на пораст фертилитета и природног при-
раштаја, али ће биолошки квалитет популације бити погоршан, 
услед повећања учешћа старог становништва. Са друштвено-еко-
номског аспекта, погоршање старосне структуре становништва 
може да произведе негативне ефекте на тржиште радне снаге и 
одрживост система социјалног осигурања и здравствене заштите.

Број домаћинстава ће се повећавати услед даљег раслојавања, 
али нешто споријом динамиком него у претходним периодима. 
Просечна величина домаћинстава износиће 2,9 стан/домаћ. Та-
кође се очекује и повећање учешћа самачких домаћинстава.

У структури активног становништва очекује се даље повећање 
учешћа активних у области терцијалних делатности и капитално 
нискоинтензивних производних делатности.

Такође се очекује побољшање образовне структуре популације 
у циљу усклађивања са променама у укупном економском окру-
жењу, са потребама привреде и тржишта рада, као и са развојем 
нових технологија. 

2.2. РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ НАСЕЉА,  
ЈАВНИХ СЛУЖБИ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА 

    
2.2.1. Мрежа, функције насеља 

У погледу мреже и функције насеља простор у обухвату Прос-
торног плана организује се у оквиру подручја Градских општина 
Нови Сад и Петроварадин и општина Инђија, Сремски Карловци 
и Тител. 

Диференцијација насеља која су у обухвату Просторног плана 
преузета је из просторних планова општина које се налазе у обух-
вату Просторног плана, она је следећа:

1. Градска општина Нови Сад 
• приградска насеља Каћ и Будисава;
• сеоско насеље Ковиљ.

2. Градска општина Петроварадин - општински центар 
Петроварадин.

3. Општина Инђија
• сеоска насеља Чортановци и део Сланкаменачких 

Винограда (део који се налази у КО Крчедин), који 
за задовољење основних потреба здравствене заш-
тите и основног образовања гравитирају Бешки и 
Крчедину, као локалним центрима;

• локални центри Бешка и Крчедин, који гравитирају 
Инђији, као центру општине.

4. Општина Сремски Карловци -  општински центар Срем-
ски Карловци, који је уједно и значајна културно-исто-
ријска целина.

5. Општина Тител - сеоско насеље Гардиновци, које грави-
тира Тителу као општинском центру.

На основу овако извршене диференцијације насеља, у мрежи 
насеља на подручју обухвата Просторног плана издвајају се сле-
дећи нивои:

 - сеоска насеља (пољопривредна насеља, са минималном 
опремљеношћу јавним услугама и службама, без спољ-
них функција према суседним селима, функционално 
усмерена према општинском центру коме припадају) 
- Гардиновци, Ковиљ, Чортановци, Сланкаменачки Ви-
ногради;

 - приградска насеља - Каћ, Будисава;
 - локални центар (насеља ове категорије имају висок сте-
пен опремљености) - Бешка, Крчедин; 

 - општински центри - Петроварадин, Сремски Карловци. 
Просторно-функционална организација подручја урађена је са 

циљем да се обезбеди:
 - рационализација управљања и ефикасније обављање по-
слова из домена свакодневних потреба грађана;

 - организација јавних служби усклађена са потребама, 
могућностима и интересима локалних заједница;

 - ефикасније координирање активности и програма ло-
калних заједница;

 - равномернији размештај центара услуга, њихова даља 
децентрализација и приближавање корисницима, уз 
смањење разлика у условима и стандардима коришћења.

Просторна организација насеља која се налазе у обухвату Прос-
торног плана, пружа могућност развоја насељских функција, која 
проистичу из њихове будуће улоге у заштити и коришћењу Резер-
вата. То се посебно односи на насеља Ковиљ и Гардиновци, која 
се налазе непосредно уз границу Резервата, затим Чортановци и 
Сремски Карловци. У наредном периоду треба искористити веће 
могућности комплементарног развоја ових насеља и Резервата, 
у сврху обогаћивања туристичких садржаја у самим насељима а 
ради одрживог коришћења природних добара (обилазак Резерва-
та, спортски риболов, организовање разних манифестација у ок-
ружењу са специфичним обележјима и сл.), и у случају потреба 
извршити одређене просторне реконструкције унутар насеља. 
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С обзиром да већи део подручја у обухвату Просторног плана 
има превасходно рурални карактер, и да основу његове економије 
чини пољопривреда, те да још увек значајан део становништва, 
директно или индиректно, остварује приходе у области пољопри-
вреде, посебну пажњу треба посветити заштити и конзервацији 
руралног наслеђа, развоју активности које обезбеђују алтерна-
тивни приход, развоју и побољшању руралне инфраструктуре 
и туристичких и занатских активности, као и заштити живот-
не средине. У циљу обезбеђења неопходних просторних пре-
дуслова за бржи развој руралне економије, поред мера у области 
пољопривреде, неопходно је у свим сеоским насељима подручја 
обезбедити услове за формирање зона намењених првенствено 
активностима везаним за локално сировинско залеђе и традицио-
налне производње, којима се може постићи виши степен фина-
лизације пољопривредних производа. Ово ће захтевати и побољ-
шање постојећих и изградњу нових мрежа и објеката комуналне 
инфраструктуре. 

2.2.2. Јавне службе

На развој и размештај јавних служби од великог утицаја је 
развој мреже насеља, постојећа мрежа објеката јавних служби, 
потребе корисника, особеност овог подручја и сл. Развој јавних 
служби ће првенствено зависити од економских кретања и децен-
трализације друштва, у којој ће општине, као локалне самоупра-
ве, добити већа овлашћења. На тај начин ће се највећи део јавних 
служби развијати у складу са ангажовањем и плановима локалне 
самоуправе, обезбеђењем донација за конкретне пројекте, као и у 
складу са економским могућностима становништва, које ће зна-
чајно утицати на реализацију планираног развоја.

Будући развој и организација јавних служби у насељима на 
подручју Просторног плана дефинисани су у складу са одредбама 
ППРС, циљевима развоја мреже насеља и посебним особености-
ма овог подручја.

Табела 7. Мрежа јавних служби према хијерархијском нивоу 
насеља

Ниво насеља

Организација 
јавних служби

Сеоско 
насеље

Локални 
центар

Приградско 
насеље

Општински 
центар

А. Социјална 
заштита 

1.
Центри 

(комплекси) за 
старе

○ ○ ○ ●

2. Дневни центри ● ● ● ●

3. Центри за 
социјални рад ●

Б. Образовање

4. Предшколско 
образовање ● ● ● ●

5.
Основно 

образовање – 
I-IV разреда 

● ● ● ●

6. Основне школе 
– V-VIII разреда ● ● ● ●

7.
Средње 
и високо 

образовање
●

8. Више и високо 
образовање ○

9.
Ученички и 
студентски 

домови
●

В. Здравствена 
заштита

7.

Амбуланта, 
здравствена 

станица, 
мобилна 

здравствена 
служба

● ● ● ●

8. Дом здравља ●

9. Апотеке ● ● ● ●

10. Ветеринарске 
станице ○ ○ ○

Г. Култура

11. Библиотеке и 
књижаре ○ ○ ○ ●

12.

Мултифункцио-
нални просто-
ри/објекти за 

различите врсте 
културних, 
образовних 

и социјалних 
програма

○ ●

● - обавезни садржаји
○ -  могући садржаји ако постоји интерес и економска основа 

за организовање садржаја или код насеља са специфичним 
функцијама 

2.2.3. Рурална подручја

Подручје обухваћено Просторним планом има превасходно 
рурални карактер, с обзиром да основу његове економије чини 
пољопривреда, те да још увек значајан део становништва, директ-
но или индиректно, остварује приходе у области пољопривреде.

Основни проблеми овог подручја у смислу руралног развоја 
везани су за ограничене могућности запошљавања с обзиром да 
још увек не постоји потребна заинтересованост за инвестирање у 
пратеће активности руралне економије.

У том смислу било би неопходно да локалне самоуправе до-
несу Акциони план за рурални развој, те да у складу са својим 
могућностима и уз одговарајући ангажман државе, пруже подрш-
ку економски атрактивним програмима дефинисаним од стране 
појединаца у руралним срединама.

У утврђивању Акционог плана, поред унапређења пољопри-
вредне производње у целини, посебну пажњу треба посветити 
заштити и конзервацији руралног наслеђа, развоју активности 
које обезбеђују алтернативни приход, развоју и побољшању ру-
ралне инфраструктуре и туристичких и занатских активности, 
као и заштити животне средине. У циљу обезбеђења неопходних 
просторних предуслова за бржи развој руралне економије, поред 
мера у области пољопривреде, неопходно је у свим сеоским на-
сељима подручја обезбедити услове за формирање зона намење-
них првенствено активностима везаним за локално сировинско 
залеђе и традиционалну производњу, којима се постиже виши 
степен финализације пољопривредних производа. Ово ће захте-
вати и побољшање постојећих и изградњу нових мрежа и објеката 
комуналне инфраструктуре. 

Ради пружања могућности за развој руралних подручја, у ата-
рима насеља могуће је градити објекте који могу повећати заин-
тересованост за инвестирање у појединим областима, а самим 
тим и отварање нових радних места као што су:

 - објекти у функцији туризма;
 - објекти у функцији примарне пољопривредне произ-
водње (објекти за смештај механизације, репроматерија-
ла, смештај и чување готових пољопривредних произ-
вода, стаје за гајење стоке, објекти за потребе гајења и 
приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура 
и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурки, 
пужева и риба);

 - производни и прерађивачки објекти у оквиру утврђених 
радних зона; 

 - објекти путне привреде уз саобраћајнице, у оквиру са-
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обраћајних коридора;
 - објекти неопходни за спровођење заштите и коришћења 
Резервата и других заштићених локалитета;

 - објекти у функцији инфраструктурних система.
Постојеће салаше у атару потребно је задржати, с тим да је мо-

гућа изградња и нових салаша, уколико постоји интерес и еко-
номска основа за то. Реконструкција постојећих салаша може се 
дозволити у циљу стварања простора погодних за културне и 
уметничке делатности (галерије, уметничке колоније и сл.).

Затечена просторна организација насеља, која се налазе у обух-
вату Просторног плана, пружа могућност одвијања планираних 
насељских функција, која проистичу из њихове будуће улоге у 
заштити и коришћењу Резервата. У наредном периоду треба иско-
ристити веће могућности комплементарног развоја насеља, која 
се налазе у контактној зони са Резерватом, НП Фрушка гора и 
у случају потреба извршити одређене просторне реконструкције 
унутар насеља. То су нарочито насеља: Ковиљ, Гардиновци, Чор-
тановци, Сремски Карловци.  

3. УТИЦАЈ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА ЕКОНОМИЈУ И 
ПРИВРЕДНЕ СИСТЕМЕ

3.1. ПОЉОПРИВРЕДА

Изван Резервата

Због изузетних природних вредности Резервата, које указују 
на јединственост подручја у националним, па чак и европским 
размерама, планска опредељења у области пољопривреде су:

 - заштита природних вредности и усклађивање структуре 
пољопривредне производње са потребом очувања једин-
ственог екосистема;

 - уравнотежен развој насеља обухваћених Просторним 
планом кроз максимално коришћење дозвољених видо-
ва пољопривреде и непољопривредних делатности;

 - очување и оптимално коришћење земљишта предвиђе-
ног за пољопривреду и заштита од свих врста деграда-
ције: заслањивања, претеране употребе хемијских сред-
става, као и промене намене истог.

Повољни природни и створени потенцијали у области 
пољопривредне производње омогућавају развој различитих ви-
дова производње (ратарство, сточарство, воћарство) као и развој 
мањих агроиндустријских капацитета на бази расположивих си-
ровина биљног и животињског порекла.

Бржи развој пољопривредне производње условљен је одгова-
рајућим променама у структури производње које треба да прати 
и ефикаснија организација откупа и промета основних производа 
пољопривреде. Основна оријентација у пољопривреди биће про-
изводња здраве хране, лековитог и ароматског биља. Технологија 
се мора усмерити и надаље трајно базирати на примени мера би-
олошке агрикултуре.

Иако пољопривреда као таква има негативне последице на 
природне ресурсе у непосредном окружењу, никако није добро 
потпуно напуштање антропогеног утицаја на пољопривредним 
целинама. Ово може у дугорочном смислу имати још веће после-
дице на станиште. Органска производња представља неку врсту 
решења коју подржава Рамсарски биро и Конвенција за борбу 
против дезертификације.

На простору Резервата

Пољопривреда у оваквом обиму у ком је данас мора се прила-
годити међународним стандардима који се односе на производњу 
по зонама заштите.

У делу Резервата под режимом заштите I степена је забрањена 
пољопривреда, а целокупне активности су усмерене на очување и 
унапређење постојећег екосистема.

У делу под режимом II степена заштите, могу се одвијати ре-
дуковане пољопривредне активности, засноване на традиционал-
ним делатностима овог краја и то:

 - -  контролисано кошење, испаша и паљење вегетације;
 - -  скупљање гљива, дивље лоре и фауне и шумских пло-
дова на земљишту у приватној својини, осим строго заш-
тићених врста.

На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена 
пољопривредне активности су ограничене на:

-  кошење уз примену заштитних мера за флори и фауну;
-  испашу, укључујући и контролисану испашу;
-  коришћење трске на традиционалан начин;
-  обављање сточарства, ратарства, воћарства, виноградар-

ства и пчеларства уз контролисану и што мању употре-
бу хемијских средстава и развој органске пољопривреде, 
очување и обнављање старих сорти и раса биљних кул-
тура и домаћих животиња.

Рибарство у Резервату

У циљу заштите Резервата дозвољен је само рекреативни рибо-
лов, док је привредни забрањен. 

3.2. ТУРИЗАМ

Природне и антропогене вредности на подручју у обухвату 
Просторног плана опредељују комплексан развој туризма. Пред-
ности туристичких понуда имају они програми који садрже спе-
цифичности и атрактивност, базиране на компаративним  пред-
ностима, а допунски садржаји утичу на обогаћивање боравка на 
овом простору. Програмски садржаји морају бити оригинални, 
атрактивни и тако смишљени да немају негативне утицаје на при-
родне вредности, што одговара условима заштићеног природног 
добра.

На овом подручју могу се одвијати одређени специфични об-
лици туризма, прилагођени условима лабилног екосистема и 
потребе његове заштите. Развој туризма треба да се базира на 
валоризацији специфичности рита, а то су: кружне туре, посебни 
интереси (пешачење, бициклизам, риболов, лов, гастроинтереси, 
манастирске туре, туре културног наслеђа...), наутички туризам 
(индивидуална пловидба реком, чартер пловидба и речна крста-
рења), догађаји (културне прославе, уметност и забава, спортска 
такмичења, образовање и наука), рурални туризам (активности у 
природи и активности везане за културно наслеђе):

 - кружне туре – подразумевају долазак туриста аутобу-
сом у вези са одређеном темом (везаном за културно 
наслеђе, истраживања, екскурзије и излете). Потен-
цијални туристи долазиће организовано у групама, што 
захтева изградњу саобраћајне инфраструктуре, додатну 
туристичку понуду (гастрономија, угоститељство, пут-
ничке агенције, смештајне капацитете и туристичку сиг-
нализацију). Налазећи се у близини два велика емитивна 
центра Новог Сада и Београда, Резерват постаје све ат-
рактивнија туристичка дестинација националног зна-
чаја. Најважнији центар су Сремски Карловци и Петро-
варадин (Тврђава);

 - посебни интереси – садрже све активности везане за 
природу (камповање, пешачење, бициклизам, јахање, 
риболов, лов, рекреација, посматрање птица) и културне 
потенцијале: манастирске туре, културно наслеђе, гас-
трономију. Ови видови туристичких производа везани 
су за очувану природу и атрактивну културну баштину и 
подразумевају висок ниво учествовања у активностима 
које чине туристички производ посебних интереса. Ва-
жни центри су: Сремски Карловци (културно наслеђе), 
Ковиљ (културно наслеђе и природни потенцијали), као 
и Крчедин, Бешка, Гардиновци, Петроварадин и Чорта-
новци (центри риболовног туризма);

 - наутички туризам – Дунавски регион Војводине је већ 
позициониран на мапи производа речног крстарења. 
Центар речног крстарења (River crоsing) је Нови Сад са 
34.000 туриста годишње. Да би се овај сегмент туризма 
развијао на подручју Резервата потребно је планирати 
инфраструктуру, прихватне објекте наутичког туризма 
– привезишта: Сремски Карловци и Чортановци. 

 - догађаји – облик туризма који представљају фестивали, 
верске манифестације, берзе, конференције, спортска 
такмичења, семинари, радионице и друге активности 
ограниченог трајања које промовишу туризам одређене 
дестинације. Догађај  међународног значаја је ЕГЗИТ, 
националног (‚‘Бранково коло‘‘, ‚‘Грожђебал‘‘ у Срем-
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ским Карловцима) и регионалног значаја (‚‘Ковиљска 
ракијада‘‘ у Ковиљу);

 - рурални туризам – подразумева активности везане за 
природу и културну баштину, а основни доживљај је 
упознавање руралног начина живота који спаја културу, 
авантуру, уметност и занатство. Тржиште за ове про-
изводе су велики градови у окружењу, а предуслови су 
изграђена саобраћајна инфраструктура, смештајни ка-
пацитети, систем снабдевања, туристичка инфраструк-
тура... Насеља у обухвату Просторног плана Крчедин, 
Ковиљ и Гардиновци, као и околни салаши, уз улагања у 
туристичку инфраструктуру и едукацију, могу бити зна-
чајни центри руралног туризма.

Приликом развоја свих набројаних облика туризма, потребно 
је водити рачуна о капацитету посећености туриста, а њихову 
сезонску дистрибуцију треба строго контролисати сходно захте-
вима заштите природе, очувања реда и мира у Резервату. Посети-
оци треба да учествују у читавом низу активности, у контексту 
одрживог развоја.

Будући развојни планови морају да рачунају на туристе са ви-
соким нивоом свести о значају очуваности животне средине, као 
доминантном фактору који опредељује и усмерава туристичку 
тражњу. Неопходно је да носиоци туристичке понуде у већој мери 
него до сада третирају животну средину као незаобилазан чини-
лац планирања будућег  туристичког развоја. Одрживи туризам 
мора да се заснива на одговорности свих учесника туристичког 
промета према природној средини и социо-културним вреднос-
тима локалне средине. Резерват је интересантан не само са аспе-
кта заштите природе, већ и као простор од значаја за контролиса-
но коришћење разноликих потенцијала и ресурса.

Развој туризма на простору Резервата треба планирати у скла-
ду са природним капацитетима и основним поставкама његове 
заштите и очувања и у складу са тим обезбедити ограничења ту-
ристичких активности. У циљу усклађивања заштите Резервата 
и одрживог коришћења неопходно је одржавање постојећих и 
изградњу нових објеката вршити само у складу са условима и на 
локалитетима утврђеним овим Просторним планом.  

Развој туризма треба да подстакне нову предузетничку ини-
цијативу на пољу туризма у локалној заједници. Баланс у оцени 
међусобног утицаја туризма  и окружења мора да узме у обзир 
ефекте и користи у форми прихода који се остварује од туризма 
и издатака за унапређење и заштиту туристичких подручја (Ре-
зерват и остали планирани видови и локалитети туризма). У том 
смислу од посебног значаја су следеће мере:

 - подстицај развоју еколошке инфраструктуре и услуга у 
заштићеном природном добру;

 - очување руралног амбијента подручја;
 - изградња и ревитализација путне инфраструктуре у 
циљу повећања приступачности туристичким локали-
тетима;

 - континуирана едукација  кадрова у области туризма;
 - развој различитих видова туризма у складу са инфра-
структурним, економским, амбијенталним и еколошким 
капацитетима и стандардима. 

3.3. ШУМАРСТВО И ЛОВ

Шумама и шумским земљиштем, било да су у државном или 
приватном власништву, мора се управљати и газдовати тако 
да се очувају њихове основне природне вредности и функције, 
сагласно Закону о шумама и Закону о заштити природе, као и 
пратећим подзаконским актима. Посебно треба повести рачуна 
о очувању природности и биолошке разноврсности шума, као и 
њихове комплексне структуре и састава, са акцентом на очувању  
разноврсности живог света и пратећих заједница, који се налазе 
унутар шума овог подручја. Шуме треба да остваре превасходно 
заштитне функције, социо-културне и привредне у оквиру опш-
текорисних функција шума. Привредна функција шума ће бити 
усмерена на просторе унутар и ван Резервата, поштујући Уредбу 
о заштити Резервата.

Развој шумарства на подручју Резервата подразумева:
- усаглашавање програма и  основа газдовања шумама са 

условима заштите, посебно кроз повећање учешћа ауто-
хтоних шумских врста;

- развој шумарства као привредне гране у складу са усло-
вима заштите Резервата;

- рационално и вишенаменско коришћење шума у складу 
са Уредбом о заштити Резервата;

-  коришћење шумског земљишта у складу са његовим био-
лошким капацитетима;

- унапређење стања постојећих шума;
- пласман коришћења дрвне масе у прерађивачким капа-

цитетима у земљи;
- газдовање шумама у складу са Планским документима, 

који су дефинисани Законом о шумама;
- организовање трајне максималне шумске производње.

Развој шумарства, лова и риболова ван подручја Резервата под-
разумева:

- повећање површина под шумама пошумљавањем шум-
ског земљишта – чистина и пољопривредног земљишта;

- коришћење шумског земљишта у складу са његовим би-
олошким капацитетима;

- унапређење стања постојећих шума;
- пласман коришћења дрвне масе у прерађивачким капа-

цитетима у земљи;
- газдовање шумама у складу са Планским документима, 

који су дефинисани Законом о шумама;
- заснивање водозаштитних шума уз водотоке у складу са 

условима заштите и водопривреде;
- фаворизовање садње аутохтоних састојина уз тежњу 

очувања аутохтоних пејсажа;
- организовање трајне максималне шумске производње;
- развој лова и риболова кроз стратешке планове ловне и 

риболовне основе;
- постизање пуног економског капацитета ловишта;
- заштиту и очување ретких и угрожених врста;
- изградњу ловно-техничких објеката уз могућност 

ограђивања делова ловишта. 

4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА, ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА ДРУГИМ МРЕЖАМА

4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У планском периоду, простор Резервата биће примарно опслу-
жен друмским саобраћајем, док ће железнички и водни сабраћај 
бити коришћени само код превоза туриста (већих група), уз ин-
тегрално повезивање (путно-друмски – железнички – водни) или 
као специјално организовани превози. 

У домену путне - друмске инфраструктуре предвиђено је по-
бољшање капацитивних могућности предметних државних путе-
ва, безбедности и нивоа саобраћајне услуге (ДП бр. 22.1, бр.22.2, 
бр. 21, бр. 7) и ауто-пута Е-75 (ДП бр. 22), као основних путних ка-
пацитета, који ће нудити виши ниво комфора и бољу повезаност 
овог простора са окружењем. Државни путеви II реда бр. 122 и бр. 
110 такође ће у наредном периоду, поред своје основне функције 
у међурегионалном и међуопштинском повезивању, преузети и 
значајан део у обезбеђивању саобраћајне доступности локалите-
тима у оквиру Резервата.

Путни саобраћај, уз задржавање свих саобраћајних капацитета 
(општински, атарски, шумски и други приступни путеви) потре-
бу реконструкције, посебно завршетка изградње коридора Х, ук-
лапања у нове функционално-саобраћајне матрице овог простора 
и окружења је основни носилац саобраћајног развоја, афирмације 
и доступности овог простора. Овакав концепт уређења саобраћај-
ница на простору Резервата утицаће на формирање нове једин-
ствене саобраћајне матрице, која ће у потпуности побољшати 
везу предметног простора са насељима Петроварадин и Сремски 
Карловци и са окружењем - будућим туристичким локалитетима, 
осталим насељима у окружењу.

Динамика изградње путних капацитета је у директној еко-
номско-функционалној зависности (и саобраћајној стратегији 
Републике) потреба да се овај простор афирмише у пословно–
економском домену. У концепту сагледавања могућих траса 
нових приступних путева (Петроварадин – Сремски Карловци, 
општински путеви у Инђији, Тителу) ка предметном простору, 
анализиране су варијанте и предложена решења, која се лако могу 
реализовати и неће драстично повећати трајекторије путовања, 
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експлоатационе трошкове и неће имати значајнијих неповољних 
утицаја на одрживи развој и биодиверзитет овог простора. 

У домену водног саобраћаја врло је значајно укључивање по-
тенцијала пловног пута реке Дунава, али и Тисе и Бегеја (који су 
ван обухвата Просторног плана али у зони утицаја) у дестина-
ције транспорта путника (потенцијалних посетилаца Резервата) 
и околних локалитета, путем водних превозних средстава или уз 
интегрално повезивања са осталим облицима саобраћаја. Обна-
вљање путничког пристаништа и наутничког пристана - марине 
у Сремским Карловцима, као и изградња марине у Новом Саду 
и пристана за чамце у Чортановцима подстицајно ће  утицати на 
укључивање овог вида саобраћаја у афирмацију Резервата. Доса-
дашња минорна улога овог вида саобраћаја у домену привреде и 
туризма на предметном простору се мора што пре превазићи из-
градњом планираних капацитета. За имплементацију потребних 
садржаја водног саобраћаја у оквиру обале Дунава, (Тисе, Старог 
Бегеја), на простору КО Петроварадин, КО Сремски Карловци, 
КО Чортановци и КО Гардиновци постоје одлични просторни и 
хидролошки услови.   

За железнички саобраћај концепцијски најважније је задржа-
вање постојећих пруга у оквиру утврђених коридора, уз устано-
вљење техничко-технолошког пројекта траса другог колосека и 
одговарајуће просторне могућности. Са изградњом другог коло-
сека магистралне пруге бр.2, Е-85 коридор Х и реконструкцијом/
изградњом нижерангираних пруга, знатно ће се побољшати екс-
плоатациони параметри (повећање носивости и експлоатационе 
брзине) и железница приближити захтеваном европском нивоу 
превозне услуге, а уједно и створити услови за интеграцију са ос-
талим видовима саобраћаја.Евидентан негативан утицај овог ин-
фраструктурног система у контактној зони са СРП-е (деоница око 
Петроварадина), могуће је умањити  техничким решењем пруге 
и применом одговарајућим мера заштите, што је тема пројекта 
трасе.  

Концепција немоторног саобраћаја на предметном просто-
ру предвиђа формирање и развој капацитета пешачко-бицик-
листичких кретања (утврђени међународни цикло коридор бр.6, 
дефинисање коридора пешачко-бициклистичких стазе уз обод 
Резервата, пешачких и бициклистичких стаза унутар насеља и 
локалитета). Немоторна кретања доприносе смањењу негативних 
утицаја саобраћаја на животну средину, побољшању ‚‘суживота‘‘ 
брзог моторног саобраћаја и афирмацији туристичких локали-
тета Резервата, што је и препорука која произилази из Атинске 
повеље ЕСУ (1998). 

4.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

На подручју Просторног плана развијаће се вишенаменски сис-
теми, којима ће се интегрално решавати проблеми коришћења и 
заштите вода, уређења водних режима и одбране од поплава и то: 

(1)  регионални системи за обезбеђивање вода највишег ква-
литета за насеља и оне индустрије које захтевају воду тог 
квалитета; 

(2)  регионални системи за коришћење, уређење и заштиту 
речних вода (тзв. речни системи), којима се подмирују 
остали корисници, уређују и штите воде.

Снабдевање водом

Снабдевање водом највишег квалитета оствариће се развојем 
Новосадског регионалног система водоснабдевања, који поред 
локалних изворишта, као изворишта висококвалитетне воде 
може користити алувијална изворишта доње Дрине, Саве, изво-
ришта са леве и десне обале Дунава између Новог Сада и Срем-
ских Карловаца, а део воде може се добијати прерадом речне, ду-
навске воде и доње Дрине. 

До реализације регионалног система водоснабдевања, даљи 
развој водоснабдевања ће се усмерити у правцу који је сада у 
функцији, уз повећање броја црпних бушотина на постојећим 
или новим извориштима, са изградњом појединачних уређаја за 
дотеривање квалитета воде по захтеваним критеријумима, као и 
изградњом неопходних елемената у системима (резервоари, цр-
пне станице, коморе).

Краткорочно и средњорочно решење се базира на рационалном 
коришћењу локалних ресурса подземних вода, уз веће коришћење 

површинских вода. То подразумева и неопходну реконструкцију 
и доградњу објеката и система инфраструктуре (регенерацију ат-
рофираних и изградњу нових бунара, изградњу нових резервоара, 
реконструкцију постојећих и изградњу нових постројења за пре-
раду воде, замену постојећих дотрајалих и неадекватних цевово-
да и постепено проширење мреже цевовода), смањење губитака 
у мрежи, како на цевоводима тако и на чворовима, уз медијску 
кампања рационалног коришћења воде у домаћинствима и одго-
варајућу политику цена воде.

Иако се иде на рационализацију потрошње и максималну ште-
дњу подземних ресурса питке воде, потребно је извршити проши-
рење постојећих изворишта са неколико бунарских водозахвата, 
због континуалног пропадања извесног броја бунара, а и како би 
се у насељима са по једним бунаром остварио потребан резервни 
капацитет.

Уколико се на основу претходног истраживања установи да на 
постојећим насељским локацијама изворишта нема могућности 
за бушење нових бушотина (што би могао да буде случај код ма-
лих насеља са једним до два бунара), то ће захтевати формирање 
нових изворишта, што представља значајније и дуготрајније ко-
раке у техничком и финансијском смислу.

У свим решењима комплексних водопривредних система, која 
користе воду највишег квалитета, снабдевање становништва увек 
има приоритет при расподели воде на кориснике.

Постојећа водоводна мрежа у насељима се задржава, са де-
лимичном реконструк цијом на деоницама које не задовољавају 
планске потребе.

Снабдевање водом у оквиру рубних предела насеља и у атару, 
као и тамо где нема могућности за снабдевање водом преко водо-
водне мреже, биће решено индивидуално, путем бушених бунара.

Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују 
веће количине отпадних вода, треба увести обавезу рациона-
лизације потрошње увођењем процеса рециркулације, чиме ће 
се обезбедити вишеструка употреба захватане воде, очување и 
заштита водних ресурса како од загађења, тако и од прекомерне 
експлоатације и исцрпљивања појединих издани.

Снабдевање технолошком водом је могуће из првог водоносног 
слоја (фреатска издан) уз сталну контролу воде пре и у току екс-
плоатације или из водотокова.

Одвођење воде

У насељима ће се развијати сепарациони канализациони сис-
теми, којима ће се посебно одводити фекалне отпадне воде, а 
посебно атмосферске отпадне воде. Основни задатак канализа-
ционог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних 
простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и 
одведу ван територије све отпадне воде формиране при употреби 
и коришћењу. Канализациони системи су у врло уској вези са во-
доснабдевањем и представљају функционалну и органску цели-
ну са њим. Због тога се канализациони системи морају развијати 
упоредо са развојем система водоснабдевања.

Индустријске отпадне воде решаваће се, по потреби, посеб-
ним системима. Зависно од врсте и типа загађене воде, вршиће се 
њихово претходно пречишћавање кроз предтретман, па ће се тек 
онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и атмос-
ферском отпадном водом.

Пре упуштања отпадних вода у реципијент, предвиђа се њи-
хово пречишћавање на  уређајима за пречишћавање отпадних 
вода. Карактер реципијента захтева висок степен пречишћавања. 
После пречишћавања на уређајима за пречишћавање отпадних 
вода, пре испуштања у реципијент, концентрација  појединих 
загађујућих материја у ефлуенту мора задовољавати услове које 
прописује надлежно водопривредно предузеће. Туристички ло-
калитети и центри ће проблем одвођења отпадних вода решавати 
преко компактних мини-уређаја за биолошко пречишћавање.

Кишну канализацију треба конципирати за меродавне услове 
(временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша, 
итд.) и етапно реализовати, тако да се изграђена канлизација ра-
ционално уклапа у будуће решење.

Постојећу мрежу отворених канала у насељима ширити у скла-
ду са потребама, са уливима у најближе канале (потоке) путем 
уређених испуста који су осигурани од ерозије и који не залазе у 
протицајни профил канала (потока). За атмосферске отпадне воде 
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са зауљених и запрљаних површина (станице за снабдевање гори-
вом и сл.), треба предвидети одговарајући третман на сепарато-
ру уља и таложнику. Садржај уља у третираној води не сме бити 
већи од 0,1 mg/l, а суспендованих материја од 30 mg/l.

Приликом израде концепта атмосферске канализације, потреб-
но је претходно дефинисати укупне количине упуштених вода и 
сходно томе, уз консултацију надлежних органа водопривреде, 
проценити могућност прихвата дефинисаних количина. У слу-
чају да су процењене количине упуштених вода веће од оних на 
које су димензионисани делови каналске мреже у које се предвиђа 
упуштање, потребно је предвидети могућност реконструкције 
(повећање протицајног профила и сл.). Без обзира на евентуалну 
потребу реконструкције, са надлежним водопривредним преду-
зећима потребно је уговорно решити прихват прикупљених вода.

У случају да се у неки од канала у склопу система за одводња-
вање предвиђа упуштање атмосферских вода прикупљених са 
било које површине, потребно је имати у виду да се могу упушта-
ти само чисте воде и евентуално технолошке, које морају бити 
пречишћене, без таложних или муљевитих материја (пливајући 
предмети, амбалажа, делови хране, тешки метали, разна уља и 
течности за моторе и сл.) ради обезбеђења IIб класе квалитета 
воде у каналу односно крајњем реципијенту.

Атмосферске и отпадне воде треба сакупљати постојећом, већ 
изграђеном канализацијом мешовитог типа. Уколико на неким 
подручјима не постоји изграђена канализација или она није сепа-
ратног типа, потребно је предвидети изградњу колектора у којем 
би се посебно одводиле отпадне воде.

Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и 
сл.), чији квалитет одговара IIб класи квалитета воде могу се без 
пречишћавања упуштати у мелиорационе канале.

Хидротехничке мелиорације (одводњавање и наводњавање)

У области водопривреде, решења су у сагласности са значајем 
и утицајем Дунава и низом мањих природних и створених токова, 
тако да је неопходно:

 - ваљано одржавати постојећу мрежу одбрамбених наси-
па и регулисаних корита;

 - сачувати мелиорационе системе;
 - заштитити подземна и површинска изворишта.

У области водопривредне инфраструктуре ревитализација 
хидролошког режима Резервата представља програмски задатак 
високог приоритета, који ће се реализовати фазно:

 - Програм осматрања хидролошког стања и биолошког 
квалитета вода у Резервату.

 - Израда идејног пројекта ревитализације хидролошког 
режима, са студијским подлогама.

 - Израда главног пројекта ревитализације хидролошког 
режима Резервата.

 - Главни пројекат и извођење радова на регулисању хи-
дролошког режима.

Паралелно са наведеним радовима, односно након њиховог из-
вођења реализоваће се и:

 - Програм ургентног прочишћавања и уређивања замуље-
них канала – према потребама и могућностима.

 - Пројекат установљавања и ревитализације биолошке 
разноврсности.

 - Пројекат праћења стања и утврђивања изведених радова 
на биолошку разноврсност.

Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких ме-
лиорација је ревитализација постојећих мелиорационих система. 
Будући системи се планирају као интегрални мелиорациони сис-
теми (одводњавање, наводњавање, заштита од спољних вода), са 
свим мерама хидротехничких и агротехничких мелиорација.

Системи за одводњавање реализују се тако да се уклапају у ре-
шења интегралног уређења простора, при чему се води рачуна о 
потреби касније доградње и система за наводњавање.

Критеријум за оцену погодности земљишта за наводњавање 
узима у обзир три параметра, и то: рељеф терена, могућност до-
вода воде и квалитет замљишта.

Уређење отворених канала и регулационих радова у обухва-
ту Просторног плана, биће дефинисано израдом одговарајуће 
пројектно-техничке документације и претходним условима ЈВП 
‚‘Воде Војводине“ - Нови Сад.

На земљишту које припада каналу не могу се градити било 
какви објекти нити се оно сме запоседати. Начелно се могу пла-
нирати привредни објекти, пристаништа-стоваришта, објекти за 
спорт, рекреацију и туризам, под условом да не угрожавају функ-
ционалност канала.

За све објекте који се буду градили на овим системима дефини-
саће се водопривредни услови и ускладити изградња са потреба-
ма конкретних водопривредних захтева.

Посебно се истиче потреба заштите квалитета воде канала 
ДТД и с тим у вези проблем атмосферских, отпадних и свих оста-
лих вода, који на одговарајући начин мора бити решен.

На основу хидрохемијских истраживања, може се закључити 
да је вода Резервата базичног карактера (pH вредност 7,5-8,8), што 
је карактеристика плитких вода богата алгама. Удео раствореног 
кисеоника варира од 7,9-12,53 mg/dm3, док се проценат засићења 
воде кисеоника креће од 62-145%, са максималним вредностима 
у јулу, што је последица интензивне фотосинтетичке активности 
фитопланктона и макрофитске вегетације, и минималним вред-
ностима у јануару кад биолошка продукција кисеоника изостаје.

Велика варирања концентрације хемијских елемената у току 
године, а нарочито у вегетационом периоду, указују на сложене 
хидролошке услове овог подручја као и на то да се у овом воденом 
екосистему одвијају интензивни фотосинтетички и минерализа-
циони процеси.

Заштита од поплава

Будући развој система за заштиту од поплава подразумева де-
финисање следећих циљева и критеријума за тражење оптимал-
них решења:

 - обезбеђеност заштите је примерена вредности садржаја 
који се бране од поплава;

 - заштитни системи се складно морају уклопити у урба-
но и остало окружење, по правилу добијајући вишена-
менске функције: (а) линијски заштитни системи - као 
елемент урбаног уређења обала, водећи рачуна о функ-
ционалном повезивању насеља са рекама, (б) системи за 
одводњавање - за комплексне мелиорационе системе, (в) 
ретензије за ублажавање таласа великих вода - као еле-
мент рекреационих површина насеља;

 - повећање поузданости заштитних система реализацијом 
„касета“, којима се евентуални пробој линија одбране 
локализује на мањој површини;

 - насипи се морају тако уклопити у све друге садржаје 
који се граде у близини, да не буде угрожена његова 
функција и да у његовој близни нема објеката који би 
могли да отежају или онемогуће његово одржавање у пе-
риодима дуготрајне одбране од великих вода.

Системи за одбрану од поплава решавају се у оквиру интеграл-
них система водотока, уз примену хидротехничких и неинвес-
тиционих мера. Хидротехничке мере подразумевају оптималан 
однос пасивних и активних мера заштите. Пасивним мерама 
угрожена приобална подручја бране се од поплавних таласа ли-
нијским системима - насипима, регулацијама река, формирањем 
брањених касета. Активне мере подразумевају ублажавање тала-
са коришћењем акумулација и ретензија. Активне мере зашти-
те представљају и каналски системи са управљачким уставама, 
којима се активно утиче на снижење поплавних таласа. Посебан 
значај даје се неинвестиционим мерама, односно мерама планске 
политике коришћења простора, којима се спречава градња обје-
ката у угроженим зонама, чиме се зауставља даљи пораст потен-
цијалних штета од поплава. 

Ефикасна заштита од поплава подразумева и реализацију сле-
дећих организационих мера: (а) нормативно спречавање некон-
тролисане градње у просторима који су угрожени од поплава, 
применом одговарајућих урбанистичких и планских мера, како 
се не би повећавале потенцијалне штете од поплава; (б) адекватно 
одржавање заштитних објеката и система, према унапред дефи-
нисаним плановима, (ц) стално ажурирање превентивних и опе-
ративних мера у периоду одбране од великих вода; (д) политиком 
осигурања имовине, која висину премија условљава и степеном 
ризика од поплава (у свету је то једна од најефикаснијих мера 
спречавања градње у угроженим зонама).

Према одредбама Закона о водама, у зони насипа, по круни, 
у косинама и у ножици није дозвољена изградња објеката који 
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предвиђају укопавање у тело насипа, чиме би се довела у питање 
његова стабилност и функционалност као одбрамбеног објекта 
који штити приобалне општине од штетног дејства високих вода 
Дунава. У зони од 100м у брањеној зони насипа према брањеном 
подручју као и у зони од 60м од краја небрањене косине (небрање-
не ножице) насипа према Дунаву није допуштена изградња било 
каквих објеката, укопавање цеви, засецање постојећег покровног 
слоја и слично сем према датим условима (насипање терена и сл.). 
Предвиђени објекти  у наведеној зони морају бити такви да се 
за време њихове изградње и каснијег функционисања не наносе 
оштећења на водопривредним заштитним објектима. Такође, пре-
ма Закону о водама није дозвољена садња било каквог зеленила у 
овој зони (осим шумског заштитног појаса) пошто би то могло да 
угрози функционалност одбрамбене линије.

За планирање било каквих објеката у брањеној и небрањеној 
зони насипа потребно је од надлежног водопривредног предузећа 
прибавити мишљење и затражити водне услове од надлежног ор-
гана.

Регулациони радови

Ради обезбеђења статуса међународног пловног пута Дуна-
ва класе VIc, по класификацији Комитета за унутрашњи водни 
транспорт Европске економске комисије, потребно је  уређење 
корита реке Дунав од стационаже km 1258 до km 1224. Деоница 
од km 1250 до km 1235, за коју је и урађен Идејни пројекат решења 
уређења корита за потребе пловидбе од Новог Сада до Сремских 
Карловаца, није ни до данас реализована због недостатка финан-
сијских средстава. Испуњење тражених параметара габарита 
пловног пута у природним условима практично је неоствариво 
без одговарајућих регулационих радова у кориту Дунава, који се 
морају извести.  

4.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

4.3.1. Електроенергетска инфраструктура

На подручју Просторног плана изграђена је преносна високо-
напонска 400 kV, 220 kV и 110 kV мрежа коју је у наредном пери-
оду потребно ревитализовати.

Напајање електричном енергијом обезбедиће се из постојећих 
трафостаница ТС 400/220/110 kV „Нови Сад 3“, ТС 110/20 kV 
„Нови Сад 2“, ТС 110/20 kV „Нови Сад 3“, ТС 110/20 kV „Нови 
Сад 4“, ТС 110/20 kV „Нови Сад 5“, ТС 110/20 kV „Нови Сад 6“, ТС 
110/20 kV „Нови Сад 7“, ТС 110/20 kV „Нови Сад 9“, ТС 110/20 kV 
„Жабаљ“, ТС 110/20 kV „Инђија“, као и термоелектране-топлане 
(ТЕ-ТО) „Нови Сад“. Због планираног значајног пораста потро-
шње електричне енергије, пре свега због  радних садржаја у окви-
ру осталих насеља, планирана је изградња нових трафостаница 
110/20 kV „Победа“, „Ковиљ“, „Ср.Карловци“, „Инђија 2“, као и 
когенерацијског објекта, гасне термоелектране топлане Нови 
Сад. Осим ТС 110/20 kV „Жабаљ“ и 110/20 kV „Нови Сад 7“, све 
трафостанице имају двострано напајање 110 kV напоном, што 
значи и сигурно напајање потрошача.

До планираних 110/20 kV трафостаница планирани су 110 kV 
прикључни далеководи:

 - ДВ 110 kV ТЕ-ТО „Нови Сад“-ТС „Победа“;
 - ДВ 110 kV ТС  „Победа“-ТС „Ср. Карловци“;
 - ДВ 110 kV ТС „Нови Сад 6“-ТС Петроварадин (Победа);
 - ДВ 110 kV ТС „Нови Сад 6“- ТС „Ср.Карловци“;
 - ДВ 110 kV (кабл)  до  ТС „Ковиљ“;
 - ДВ 110 kV  до  ТС „Инђија 2“.

У наредном планском периоду планиран је прелазак на двосте-
пену напонску трансформацију 110/20 kV и реконструкција ТС 
35/10(20) kV у разводна 20 kV чворишта. 35 kV напонски водови 
прећи ће или у 110 kV за напајање  планираних 110/20 kV тра-
фостаница или ће радити на 20 kV напонском нивоу.

Дистрибутивне трафостанице 10/0,4 kV реконструисаће се за 
рад на 20/0,4 kV напонску трансформацију, а 10 kV водови рекон-
струисати за рад на 20 kV напону. 

Планирана је изградња 20 kV водова Ковиљ-Шајкаш, Будиса-
ва-Шајкаш, Ковиљ-Гардиновци.

Нисконапонску мрежу у деловима појединих насеља потреб-
но је реконструисати. Електроенергетску мрежу за потребе ту-

ристичких и других локалитета унутар Резервата, на простору 
обухвата Просторног плана, потребно је прилагодити условима 
заштите природног добра. 

Јавно осветљење, са расветним телима које ће пратити нове 
технологије развоја у циљу смањења потрошње електричне енер-
гије и повећања енергетске ефикасности,  изградиће се у свим 
насељима, дуж важнијих саобраћајница, као и за потребе свих 
садржаја ван насеља.

У наредном периоду потребно је део електричне енергије про-
изведен из конвенционалних извора супституисати енергијом из 
обновљивих извора енергије.

У циљу рационалне употребе квалитетних енергената и по-
већања енергетске ефикасности потребно је применити мере, 
како у производним објектима, преносној и дистрибутивној мре-
жи, тако и при коришћењу електричне енергије у секторима пот-
рошње, тј. крајњих корисника енергетских услуга.

4.3.2. Гасоводна и нафтоводна инфраструктура

Гасоводна инфраструктура 

Природни гас је еколошки најчистије и најекономичније фо-
силно гориво. Једноставно се користи и транспортује до потро-
шача. 

Постојећа гасоводна инфраструктуре изван Резервата димен-
зионисана је тако да има довољно капацитета за снабдевање свих 
потрошача на простору обухвата Просторног плана.

Према Просторном плану општине Тител, гасификација на-
сеља Гардиновци извешће се изградњом разводног гасовода 
средњег притиска и МРС Гардиновци, прикључењем на најближу 
гасоводну инфраструктуру из правца Вилова и Шајкаша према 
условима и сагласности власника гасовода, који ће према распо-
ложивом капацитету и положају гасовода одредити на који ће се 
гасовод планирани потрошачи прикључити и на ком месту.

Планирана реализација Споразума о изградњи гасовода “Јуж-
ни ток” подразумева завршетак изградње и његово пуштање у 
рад до краја 2015. године. 

Дужина трасе кроз Републику Србију је око 450 километара, а 
деоница трасе овог гасовода пролаѕи кроз обихват овог плана, а 
капацитет гасовода резервисан за потрошаче у Србији је 4,4 ми-
лијарде m3/год. 

Планирано повезивање са гасоводом „Јужни ток“ су: Чво-
риште (ГРЧ) Госпођинци са капацитетом 2,2 милијарде m3/год и 
Чвориште (ГРЧ) Параћин са капацитетом 2,2 милијарде m3/год.

Могући улази из Бугарске са трасама до ГРЧ Госпођинци су:
 - Вршка Чука, Зајечар, Параћин, Смедерево, Панчево, Гос-
пођинци;

 - Димитровград, Пирот, Ниш, Параћин, Смедерево, Пан-
чево, Госпођинци;

 - Књажевац, Бољевац, Параћин, Смедерево, Панчево, Гос-
пођинци.

Могући излази ка Мађарској су: 
 - Бечеј, Сента, Кањижа, Хоргош;
 - Србобран, Врбас, Кула, Црвенка, Сомбор, Бачки Брег.

До сада још није урађен ни један технички валидан документ 
(у смислу Закона о планирању и изградњи) за коридор овог гасо-
вода кроз Србију.  

Нафта и нафтни деривати 

Нафтоводна инфраструктура се налази изван Резервата.

Крајње нерационални и вишеструко опасни друмски транс-
порт деривата нафте, који је у нашој земљи (са око 70% учешћа) 
доминантан, треба заменити цевоводним транспортом. У том 
смислу потребно је изградити продуктовод којим би се повезале 
рафинерије нафте у Новом Саду и Панчеву као први приоритет 
до 2014. године. Овај продуктовод би омогућио размену полупро-
извода између две рафинерије и транспорт моторних горива из 
региона у регион.

Осим ове везе две рафинерије потребно је изградити и огранке 
продуктовода Нови Сад – Сомбор, Панчево – Београд и Панче-
во – Смедерево као други приоритет. Први огранак би омогућио 
формирање дистрибутивног центра у Сомбору за северозападни 



27. фебруар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 3 - Страна 393

регион Војводине и извоз у источне делове Хрватске. Преостала 
два огранка су намењена снабдевању Београда и североисточних 
предела централне Србије, односно централне и јужне Србије са 
продужењем огранка до Ниша и Приштине. Градњу продуктово-
да пратити и формирањем терминала у Новом Саду, Сомбору и 
Панчеву са по 4×5000 m3 складишног простора. 

Деоница продуктовода Панчево - Нови Сад пролази кроз обух-
ват овог плана.

За овај систем продуктовода урађен је ПРОСТОРНИ ПЛАН 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ПРОДУКТОВОДА 
КРОЗ СРБИЈУ (Сомбор – Нови Сад – Панчево – Београд – Смеде-
рево – Јагодина – Ниш) у смислу Закона о планирању и изградњи.

Градња Паневропског нафтовода (Југоисточни европски наф-
товод СЕЕП) је стратешки вишеструко важна. Уласком код Беле 
Цркве и простирањем дуж Делиблатске пешчаре, а касније па-
ралено са јадранским нафтоводом кроз нашу државу до Сотина, 
дужина коридора би била око 195 km. Тиме се обезбеђује и други, 
независан правац снабдевања нафтом за наше рафинерије и пре-
кид монополског снабдевање преко Хрватске, транспортни трош-
кови се знатно смањују (око 40% у односу на садашње), остварује 
се додатни приход од транзитног транспорта нафте кроз нашу 
земљу, повећава се упосленост нашег инжењеринга, грађевинске 
и монтажерске оперативе, враћа се поверење и стабилност земље 
кроз политички и економски сигнал потенцијалним страним ин-
веститорима. 

Деоница трасе овог нафтовода пролази кроз обухват Простор-
ног плана.

Паневропски нафовод (Југоисточни европски нафтовод СЕЕП) 
повезује Црно и Јадранско Море (Констанцу у Румунији са 
Омишљем на Крку). Априла 2007. године је потписана Министар-
ска декларације од стране пет земаља укључених у овај пројекат 
и комесара за енергетику ЕУ, као надградња раније ратификова-
ног Протокола уз Оквирни споразум ИНОГАТЕ за успостављање 
међудржавног система за транспорт нафте. У другој половини 
2008. године, предузећа овлашћена од својих земаља учесница 
(ЈП ТРАНСНАФТА у име Србије, ЈАНАФ у име Хрватске, ЦО-
НПЕТ Румуније итд.), основале Компанију за развој пројекта 
Паневропског нафтовода са седиштем у Лондону. Мандат јој је 
успостављање контаката са потенцијалним улагачима, финан-
сијским институцијама и политичким телима ради испитивања 
могућности привилегованог финансирања, добијања повољних 
кредита и субвенција. 

До сада још није урађен ни један технички валидан документ 
(у смислу Закона о планирању и изградњи) за коридор овог наф-
товода кроз Србију. 

4.3.3. Електронска комуникациона инфраструктура

На подручју Плана, на основу дугорочног плана развоја преду-
зећа ‚‘Телеком Србија‘‘, дигиталне, комутационе и транспортне 
мреже планирана је изградња оптичких спојних каблова у кори-
дорима саобраћајница свих нивоа.

Систем преноса треба да се одвија преко дигиталних аутомат-
ских комутационих чворишта централа довољног капацитета, 
које треба поставити у свим насељима. За свако домаћинство 
обезбедити по један директан телефонски прикључак, као и до-
вољан број прикључака за све привредне кориснике.

Дигитализација  мреже електронских комуникација подразу-
мева увођење дигиталних комутационих центара и дигиталних 
система преноса у свим равнима мреже. Ово подразумева и по-
лагање каблова са оптичким влакнима као медијумом преноса 
на свим нивоима међумесне мреже, са перспективом увођења оп-
тичких каблова и у месне мреже. Оптички каблови омогућују рад 
више система преноса великог домета са различитим дигиталним 
протоком, који се коришћењем нових техника мултиплексирања 
и модерних оптоелектронских компонената могу даље повећава-
ти до веома великих капацитета.

Да би се створили услови за испоруку интерактивних широ-
копОјасних сервиса, како код индивидуалних тако и осталих ко-
рисника, постојеће дистрибуционе и комутиране мреже се морају 
унапредити у широкопојасне комутиране корисничке, базиране 
на квалитету сервиса, што подразумева и промене у приступним 
мрежама.  

Табела 8. Планиране међумесне кабловске везе

Р. број Релација Тип кабла

1. Петроварадин – Буковац оптички  кабл

У свим насељима, викенд зонама и на туристичким и другим 
локалитетима потребно је изградити приступну кабловску мре-
жу довољног капацитета, како би се решио проблем двојничких 
прикључака, а уједно и захтеви за нове везе. 

Табела 9. Планирано проширење телефонских централа

Редни 
број Назив тип ADSL/

POTS
тип ADSL/

ISDN
тип SHDSL/

ATM

01. Петроварадин 1056 48

02. Петроварадин 
Мајур 72 12

03. Сремска 
Каменица 256 32

04. Сремски  
Карловци 384 32

05. Каћ 432 32 16

06. Будисава 288 24

07. Ковиљ 120

До изградње широкопојасне мреже, пријем и дистрибуцију ра-
дио и ТВ сигнала,   вршиће се изградњом кабловског дистрибу-
тивног система (КДС).  

За потребе мобилних комуникација, у складу са плановима 
развоја надлежних оператера, планиран је већи број базних ра-
дио-станица за покривање целокупног подручја.  

С обзиром на брз развој електронског комуникационог система  
као и услове које буде диктирала нова технологија развоја систе-
ма мобилних комуникација, нове локације базних радио-станица 
и радио-релејних станица биће одређиване у складу са потребама 
имаоца система веза, урбанистичком и техничком документа-
цијом, уз задовољење законских и техничких прописа за ту врсту 
објеката на простору на којем се гради.

У наредном периоду поштански саобраћај одвијаће се преко 
постојећих поштанских јединица у насељима, са евентуалним 
новим уговорним шалтерима у насељима и туристичким лока-
литетима.   

   
5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА И ПРИРОДНОГ 

И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

5.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У контексту заштите природних ресурса (вода, ваздух и 
земљиште) на простору обухвата Просторног плана, нарочи-
то изван Резервата, предвиђене су одређене мере и активности, 
чијом реализацијом ће се зауставити њихова даља деградација, а 
унапредиће се квалитет животне средине овог подручја.

Приоритетна мера заштите животне средине  је израда регис-
тра извора загађивања и успостављање система праћења и кон-
троле нивоа загађености ваздуха, воде и земљишта и биомони-
торинга.

У циљу заштите ваздуха од загађења предвиђају се следеће 
мере:

 - Израда регистра извора загађења ваздуха и успоста-
вљање континуалне контроле и систематско праћење 
квалитета ваздуха од стране овлашћених организација;

 - реконструкција и модернизација саобраћајне мреже;
 - гасификација насеља;
 - око инфраструктурних система неопходно је формирати 
заштитне коридоре у контексту заштите околине и ста-
новништва од потенцијалних негативних утицаја;

 - повећање насељског зеленила, посебно категорије заш-
титног зеленила дуж     саобраћајница, комуналних обје-
ката, око радних зона и на деградираним површинама;
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 - поред аерозагађења, бука се појављује у одређеној мери, 
као пратећи феномен саобраћаја (обавезе локалне самоу-
праве у контексту заштите од буке су дефинисане Зако-
ном о заштити од буке у животној средини); дуж ауто-
пута  примењиваће се адекватне мере заштите од буке и 
формираће се заштитни појасеви, у складу са Простор-
ним планом подручја инфраструктурног коридора ауто-
пута Е-75; 

 - адекватно одлагање комуналног отпада и сточних ле-
шева у складу са Стратегијом управљања отпадом и ва-
жећим законским актима (Закон о управљању отпадом, 
Закон о ветеринарству)и правилницима;

 - санација и рекултивација постојећих и неуређених депо-
нија и сточних гробаља.

У контексту заштите воде, као природног ресурса, предвиђене 
су следеће мере:

 - за насеља ће се обезбедити вода највишег квалитета из 
регионалних система и локалних изворишта;

 - око постојећих и планираних изворишта подземних 
вода дефинисаће се зоне и појасеви санитарне заштите, у 
складу са Законом о водама;

 - у циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се 
упуштање било каквих вода у напуштене бунаре или на 
друга места где би такве воде могле доћи у контакт са 
подземним водама;

 - забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре 
или реку Дунав било какве воде осим атмосферских и 
условно чистих расхладних вода, које по Уредби о кате-
горизацији вода одговарају IIб класи (II класа за Дунав); 
уколико се планира испуштање осталих отпадних вода 
у канале и Дунав морају се обавезно комплетно пречис-
тити (примарно и секундарно) до траженог степена ква-
литета;

 - у насељима ће се изградити сепарациони канализациони 
системи, посебно за фекалне отпадне воде, а посебно за 
атмосферске воде, истовремено са развојем система во-
доснабдевања;

 - пре упуштања у реципијент, отпадне воде ће се пре-
чишћавати на постројењима за пречишћавање отпадних 
вода;

 - на туристичким локалитетима проблем одвођења от-
падних вода ће се решавати путем компактних мини–
постројења за пречишћавање отпадних вода;

 - заштита од поплава вршиће се адекватним одржавањем 
објеката и система, који су изграђени у том контексту;

 - вршиће се одржавање система за одводњавање (чишћење 
канала од муља и растиња) уз евентуалну реконструк-
цију;

 - успоставиће се адекватан мониторинг квалитета водот-
ока Дунава у циљу заштите и предузимаће се одређене 
мере, према потреби.

Заштита земљишта, као природног ресурса, биће остварена 
применом следећих мера и активности:

 - адекватно одвођење отпадних вода у насељима и ту-
ристичким локалитетима;

 - примена концепта органске пољопривреде и замена кон-
венционалне методе примене хемијских средстава заш-
тите и агротехничких мера у пољопривреди;

 - санација и рекултивација неуређених  депонија и 
постојећих општинских депонија и сточних гробаља;

 - забрана одлагања анималног отпада на сточним гробљи-
ма у складу са Законом о ветеринарству;

 - прелазак на систем регионалног управљања комунал-
ним отпадом који подразумева формирање региона за 
управљање отпадом на основу међуопштинских спо-
разума, израду регионалних и општинских планова за 
управљање комуналним отпадом којима се дефинише 
положај регионалних депонија, трансфер станица (пре-
товарне станице) и сакупљачких места; 

 - истраживања минералних сировина у границама Резер-
вата ће се вршити у складу са условима Завода за зашти-
ту природе, Законом о рударству и Законом о геолошким 
истраживањима , уз примену свих предвиђених мера 
заштите животне средине;

 - истраживања и експлоатацију минералних сировина 
изван Резервата вршити у складу са законима из ове об-
ласти;

 - након завршене експлоатације минералних сирови-
на неопходно је извршити санацију и рекултивацију 
земљишта, и простор довести у прихватљиво стање у 
складу са законским обавезама (Крчедин, Ковиљ);

 - успоставиће се адекватан мониторинг квалитета 
земљишта и предузимаће се одређене мере, према пот-
реби;

 - на деловима територије где су евидентирана клизишта 
примениће се биотехничке мере заштите (биће дефини-
сана посебним пројектима), а забрањује се свака градња 
објеката или било каква активност која би у случајевима 
трусног померања тла могла да допринесе увећању штет-
них ефеката;

 - ради ублажавања могућих негативних утицаја који ће 
настати модернизацијом пруге за возове великих брзи-
на неопходно је обезбедити заштиту земљишта и под-
земних вода од загађења, при редовном функционисању 
пруге и у акцидентним ситуацијама;

 - на подручју изван Резервата подићи ће се пољозаштитни 
и ветрозаштитни појасеви, који ће бити у функцији заш-
тите тла од еолске ерозије.

За објекте на подручју заштићеног природног добра и у непо-
средној близини заштићеног добра, инвеститор је дужан да се об-
рати надлежном органу Захтевом за одређивање потребе израде 
студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом 
о процени утицаја на животну средину (‚‘Службени гласник РС‘‘, 
бр. 135/04 и 36/2009). 

Извештај о стратешкој процени утицаја који се радио за ниво 
овог Просторног плана подручја посебне намене не може дати 
експлицитне одговоре на прихватљивост појединих планских 
решења. Таква планска решења морају се разрађивати и детаљно 
оцењивати приликом израде пројектне документације и студија 
оправданости. Ниво детаљности који ће анализирати поједина-
чне објекте и њихове утицаје на животну средину, разматраће се 
у оквиру Стратешких процена утицаја на нижим хијерархијским 
нивоима и у оквиру Процена утицаја појединачних објеката на 
животну средину.  

5.2. ЗАШТИТА ПРЕДЕЛА

Концепција и пропозиције заштите, уређења и развоја природе 
на подручју обухвата Просторног плана подразумевају заштиту 
укупног биодиверзитета и диверзитета предела. 

Заштиту биодиверзитета је могуће остварити кроз спровођење 
мера на просторима који су већ заштићена подручја, заштиту ве-
ликог броја појединачних дивљих биљних и животињских врс-
та, заштиту речних корита и еколошких коридора и кроз укљу-
чивање у европску еколошку мрежу. Еколошку мрежу осим већ 
издвојених заштићених подручја чине и подручја од посебног 
еколошког значаја за угрожене врсте и типове станишта. У ок-
виру најзначајније еколошке мреже Европе, EMERALD мреже, 
поред бројних заштићених природних добара у Србији су и СРП 
‚‘Ковиљско-петроварадински рит‘‘ и Национални парк ‚‘Фрушка 
гора‘‘. На простору обухвата Плана за формирање еколошке мре-
же су посебно значајна међународно значајна станишта птица, 
биљака и дневних лептира.

Заштите, уређења и развој природе подразумева и смањење 
притисака на биодиверзитет и рационално коришћење природ-
них и биолошких ресурса уз одрживи развој укупног подручја.

Заштита и развој предела и физичке структуре насеља под-
разумева:

-  очување диверзитета предела кроз обезбеђивање иден-
титета простора,

-  развој усклађен са специфичним карактером предела,
-  спробвођење мера за заустављање деградације предела и 

амбијената насеља,
-  промоцију и заштиту вредних природних и културних 

вредности,
-  јачање и промовисање постојећих и креирање нових 

вредности у простору,
-  повезивање природних и културних вредности,
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- управљање пределима уз обезбеђење редовног одржа-
вања предела са циљем   усмеравања и усклађивања про-
мена изазваних друштвеним и економским процесима, 
као и процесима у животној средини и

-  интеграцију проблематике квалитета предела у секторс-
ке политике, планове и пројекте.

Посебну пажњу треба посветити очувању предела, односно 
постизању равнотеже имеђу активности у простору и предеоних 
елемената, ради минимизирања оптерећења на заступљене типо-
ве предела, као и унапређењу предела и предеоне разноврсности.  

5.3. ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

5.3.1. Заштићена подручја

СРП ‚‘Ковиљско-петроварадински рит‘‘

Основни циљ заштите овог резервата је очување врста и екоси-
стема влажних плавних подручја, где су животни процеси огра-
ничени динамиком и трајањем поплаве, као и ограниченим и ус-
мереним коришћењем шума, ливада и вода. Обезбеђивањем овог 
циља стварају се услови за очување и презентацију природних 
вредности кроз усклађен развој еколошки прихватљивих облика 
шумарства, рибарства, сточарства, као и еко-туризма.

Полазећи од потребе заштите и очувања влажних ритских ста-
ништа, као присуствa строго заштићених и заштићених врста, 
одређивање степена заштите унутар СРП „Ковиљско-петровара-
дински рит“ је вршено на основу степена очуваности природних 
вредности, примене активних мера заштите и усмереног и огра-
ниченог коришћења.

Од укупно заштићене површине која износи 5895 30 97 hа, под-
ручје:

 - Режима заштите I степена обухвата 373 62 06ha или 6 %;
 - Режима заштите II степена обухвата  1737 93 15 ha или 
29 %;

 - Режима заштите III степена обухвата 3783 75 76 ha или 
65 %.

Режим заштите првог (I) степена - строга заштита, спроводи се 
на заштићеном подручју или његовом делу са изворним или мало 
измењеним екосистемима изузетног научног и практичног зна-
чаја, којом се омогућавају процеси природне сукцесије и очување 
станишта и животних заједница у условима дивљине. Режим заш-
тите I степена прописује се за просторе где су природне и незнат-
но измењене шуме беле врбе, црне и беле тополе, храста лужња-
ка, јасена и веза и за веће комплексе бара и влажних ливада који 
су изоловани и тешко приступачни. Овим режимом обухваћене 
су: Курјачка греда Ада Јамина I, Ада Јамина II), Козјак (Велики 
песак, Котао, Козарница), Царски Пруд, баре: Агла, Тоња, Затоња, 
Барка, Провалија, влажна станишта, тршћаци, састојине беле и  
црне тополе и природне састојине врба.

Режим заштите II степена спроводи се на заштићеном подручју 
или његовом делу са делимично измењеним екосистемима вели-
ког научног и практичног значаја. У оквиру подручја где је про-
писан режим заштите II степена могуће је вршити управљачке 
интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и унапређења 
заштићеног подручја, без последица по примарне вредности њи-
хових природних станишта, популација, екосистема, обављати 
традиционалне делатности и ограничено користити природни 
ресурси на одржив и строго контролисан начин. Мере заштите 
прописују се у циљу што бољег усклађивања потреба заштите и 
унапређивања природних одлика са ограниченим и строго кон-
тролисаним  коришћењем простора. Традиционални видови ко-
ришђења простора као што су испаша, кошење и сеча трске кори-
сте се као неопходне мере заштите влажних ливада од зарастања. 
Активности се могу вршити у мери која омогућава унапређење 
стања и презентацију природног добра уз очување природних 
вредности. Обухваћени су сви водотокови, стари Дунав, Прили-
ва, баре (Тоња на Курјачкој греди, Тиквара, Аркањ, Бурмански 
вок, Симица, Свој, Пајићев вок, Циганка, Рогозара, Провалија, 
Тарабића млака и др), централни део Крчединске аде (Висока 
греда, Чизмин пањ, потез са старим врбама), влажне ливаде, део 
Петроварадинског рита (Ледински агл, Шустер агл, Велики швеб, 
Округли швеб, Дугачкa барa, Карловачки Дунавац, Калиште, 
природне шуме), аде на Дунаву и простори засађени шумским 

културама а на којима је предвиђена супституција у састојине 
аутохтоних врста или превође у влажне ливаде.

Због убрзане природне сукцесије као и присуства значајних 
угрожавајућих фактора (шумарство, рибарство, инвазивне вр-
сте, дифузно загађење и сл.), већина станишта захтева примену 
интервентних мера заштите. На подручју резервата налазе се и 
станишта строго заштићених и заштићених врста, нпр. локације 
на којима су колоније птица или популације разноротке, за које је 
прописан режим I или II степена заштите. На овим микролокали-
тетима поред посебно прописаних мера заштите важе и одредбе 
Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заш-
тићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, бр. 5/10). 

Режим заштите III степена обухвата преостали део резервата 
на коме се налазе просторне целине под већим утицајем човека 
или  које се налазе уз границу заштите подручја и у контакту су 
са сеоским насељима и обрадивим површинама. Односно, пропи-
сује се за просторе са делимично измењеним или измењеним еко-
системимагде се могу вршити управљачке интервенције у циљу 
рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног 
подручја, очување традиционалних делатности локалног станов-
ништва, селективно и ограничено коришћење природних ресур-
са и простора уз потребну инфракструктуру и другу изградњу. 
Повећање интензитета коришћења простора довођењем нове ин-
фраструктуре и изградњом нових објектата угрозло  би основне 
вредности резервата. Овај режим заштите обухвата: реку Дунав, 
просторе издвојене за одмор и рекреацију (Шлајз), туристичке 
пунктове, викенд насеље Субић, локалитет Хрљак, плантаже то-
пола, културе врба са којима се одрживо газдује, путна и желез-
ничка инфраструктура (мост код Бешке, траса брзе пруге Нови 
Сад – Инђија, гасовод, далеководи и сл). Повећање интензитета 
коришћења простора и нова изградња нарушли би основне вред-
ности резервата. Основна намена заштите је очување предела и 
ублажавање утицаја шумарства уз могућност ревитализације 
шумских и ливадских фрагмената, ограничен и селективан развој 
шумарства, рибарства и туризма. 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I (првог) СТЕПЕНА

На делу заштићеног подручја са изворним, неизмењеним или 
мало измењеним екосистемима великог научног и практичног 
значаја, на коме је утврђен режим заштите I степена, спроводи се 
строга заштита којом се омогућава спонтано одвијање природне 
сукцесије и других еколошких процеса, очување станишта, жи-
вотних заједница и популација биљака и животиња у условима 
дивљине, са незнатним утицајем и присуством човека.

На подручју Резервата, у режиму заштите I степена, забрањено 
је коришћење природних ресурса и изградња објеката.

На овом простору радови и активности се ограничавају на:
1)  научна истраживања која не нарушавају природне вред-

ности и праћење природних процеса;
2)  контролисану посету (бројчано, временски и просторно)  

у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе;
3) спровођење заштитних мера и активности усмерених ка 

очувању и унапређењу постојећег стања водених, моч-
варних и ливадских екосистема (пашарење и кошење као 
мере очувања травних површина и сузбијања инвазив-
них врста);

4)  спровођење санационих и других неопходних мера у 
случају пожара, елементарних непогода и удеса, појава 
биљних и животињских болести и пренамножавања ште-
точина;

5)  уношење аутохтоних врста дрвећа на прогаљена шумска 
станишта;

6)  замена алохтоних врста дрвећа аутохтоним најкасније по 
истеку опходње;

7)  интервентне мере на заштити екосистема по посебним 
условима заштите природе.

  
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II (другог) СТЕПЕНА 

Режим заштите II степена се спроводи на делу заштићеног 
подручја са делимично измењеним екосистемима великог науч-
ног и практичног значаја, кроз активну заштиту, у циљу очувања 
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и унапређења природних вредности, посебно кроз мере упра-
вљања популацијама дивљих биљака и животиња, одржање и 
побољшање услова у природним стаништима и традиционално 
коришћење природних ресурса.

 На овом простору се дозвољавају следеће активности:
 - изградњу објеката и уређење простора за потребе очу-
вања, унапређења и приказивања природних вредности 
и реконструкцију и одржавања постојећих објеката са-
обраћајне и остале инфраструктуре;

 - обнову шума на просторним целинама мањим од 5 ha, 
осим за потребе ревитализације;

 - негу и обнову шума са аутохтоним врстама дрвећа, по-
степену замену састојина и групација алохтоних врста 
дрвећа као и култура клонских топола са аутохтоним 
врстама, проредна и санитарна сеча, као и сеча обнове 
по истеку опходње, остављање најмање 5 сувих и/или 
изваљених стабала по хектару приликом извођења мера 
неге шуме, уклањање конкурентске дрвенасте вегета-
ције око младих јединки храстова;

 - радове и активности који имају повољан утицај на гео-
морфолошке, хидролошке и педолошке карактеристике, 
животну средину, еколошки интегритет и естетска обе-
лежја пејсажа/предела заштићеног подручја;

 - селективно и ограничено коришћење природних богат-
става и контролисане интервенције и активности у прос-
тору, уколико су усклађене са функцијама заштићеног 
подручја, или су везане за наслеђене традиционалне об-
лике привредних активности;

 - заштиту и гајење дивљачи, уређивање и одржавање 
ловишта, постављање наменских објеката и опреме за 
потребе прихране, чувања и посматрања дивљачи и лов 
дивљачи;

 - контролисано кошење, испашу и паљење вегетације сеча 
трске под посебним условима;

 - порибљавање аутохтоним врстама за потребе реинтро-
дукције, рекреативни риболов изван периода мреста, 
санациони риболов и изловљавање алохтоних врста 
риба на риболовним водама у поседу манастира Ковиљ, 
привредни риболов за потребе манастира под посебним 
условима;

 - употребу чамаца на моторни погон  за потребе чувар-
ског надзора;

 - временско и просторно ограничење кретања возила на 
локалитетима значајним за гнежђење  птица  ван пери-
ода гнежђења (01.04-01.08.), осим возила чуварске служ-
бе 

 - сакупљање гљива, дивље  флоре и фауне и шумских пло-
дова;

 - успостављање семенских објеката (састојина) аутохто-
них врста дрвећа.

Дозвољени су и радови и активности који се односе на I режим 
заштите.

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III (трећег) СТЕПЕНА

Режим заштите III степена се спроводи на делу заштићеног 
подручја са делимично измењеним и/или измењеним екосисте-
мима од научног и практичног значаја, у контексту проактивне 
заштите ради рестаурације, одржања и унапређења природних 
екосистема и предела, очувања еколошке целовитости и одржи-
вог коришћења природних ресурса.

Радови и активности на овом простору се ограничавају  на:
 - управљачке интервенције у циљу рестаурације, реви-
тализације и укупног унапређења природног добра, 
одрживо коришћење, уређење објеката културноисто-
ријског наслеђа и традиционалног градитељства;

 - очување традиционалних делатности локалног станов-
ништва, развој инфраструктуре усклађене са вредности-
ма, потенцијалима и капацитетима заштићеног просто-
ра;

 - селективно и ограничено коришћење природних богат-
става и контролисане интервенције и активности у прос-
тору, уколико су усклађене са функцијама заштићеног 

природног добра, или су везане за наслеђене традицио-
налне облике привредних активности;

 - уређење туристичких пунктова и пунктова за одмор и 
рекреацију по посебном плану и програму уређења;

 - редовно одржавање насипа и устава, укључујући ко-
шење и пашарење;

 - редовно одношење биомасе приликом кошења и/или 
сече;

 - сеча трске под посебним условима;
 - спортски риболов;
 - привредни риболов.

Забрањује се:
 - грађење викенд објеката изван викенд насеља Субић;
 - изградња нових викенд насеља;
 - непланска изградња молова, сплавова и било каквих 
других објеката;

 - паркирање возила, мотора и бициклова изван предвиђе-
ног паркинг простора;

 - камповање изван предвиђеног простора;
 - спортски и привредни риболов на растојању мањем од 30 
m (са једне и са друге стране) од ушћа дунаваца и вокова 
у Дунав.

На целом подручју Резервата прописују се следеће мере 
унапређења и очувања природних вредности:

 - мониторинг природних вредности;
 - примена интервентних мера заштите;
 - стављање најмање 5 стабала аутохтоних врста по хек-
тару у процесу обнове шума, приоритетно воћкарица, 
лужњака и пољског јасена;

 - узбијање инвазивних врста и градација паразитских 
врста шумског дрвећа применом биолошких и биотех-
ничких средстава, а изузетно и хемијских средстава;

 - ревитализација влажних станишта (бара, влажних лива-
да), као и природних шумских екосистема;

 - очување гнездилишта птица;
 - изловљавање алохтоних врста;
 - санитарни лов;
 - сузбијање агресивних алохтоних врста планском испа-
шом домаће стоке

 - пашарење и кошење под посебним условима;
 - проток воде кроз ритове, старе рукавце, канале и њихово 
редовно одржавање;

 - популаризација заштите кроз едукацију;
 - примена интервентних мера заштите станишта и врста 
циљу очувања екосистема;

 - спашавање рибa са поплављеног подручја.
На простору СРП забрањена је: 

 - промена намене површина, осим за потребе ревитализа-
ције;

 - изградња индустријских, пољопривредних и сличних 
објеката (туристички објекти, хотелски комплекси и др.);

 - обављање радова којима се нарушавају морфолошке и 
хидролошке карактеристике терена, осим у циљу по-
бољшања хидролошких и еколошких услова станишта 
и заштита обале;

 - вађење песка, осим за потребе одржавања пловности 
пута; 

 - пошумљавање влажних ливада, депресија, бара и па-
шњака, као и сађење алохтоних врста и клонова топола 
на удаљености мањој од 15 m од руба водотокова, депре-
сија, бара;

 - узнемиравање животиња у репродуктивном периоду 
(шепурење, парење, гнежђење, извођење младих, мрест);

 - извођење свих радова у кругу мањем од 50 m од стабала 
у чијим крошњама се налазе гнезда строго заштићених 
врста;

 - сеча старих репрезентативних јединки аутохтоних врста 
дрвећа;

 - замена природних састојина аутохтоних врста дрвећа 
алохтоним;

 - повећање површина под клонским тополама и другим 
алохтоним врстама;

 - обнова и ширење састојина инвазивних дрвенастих врс-
та;
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 - сакупљање и коришћење строго заштићених биљних и 
животињских врста, осим у научно-истраживачке сврхе 
у циљу унапређења природних вредности;

 - уношење алохтоних и инвазивних врста;
 - преграђивање водених миграторних праваца;
 - риболов у време мреста;
 - порибљавање, осим за потребе реинтродукције аутохто-
них врста;

 - спортско-туристички лов до обнављања популација, 
осим санитарног;

 - испуштање непречишћених отпадних вода, као и вода 
испод квалитета који одговара II (б мезосапробној)  кла-
си;

 - привремено и трајно одлагање свих врста отпада, као и 
опасних материја. 

МЕЂУНАРОДНА ЗАШТИТА РЕЗЕРВАТА – препоруке очувања

Препоруке и предлози мера заштите везане за IВА подручје

Препоруке се односе на престанак дејства и ублажавање ефека-
та следећих угрожавајућих фактора, по следећем редоследу зна-
чаја:

 - Замена природних шума, бара и ливада плантажама ЕУ 
топола;

 - Регулација вода, изградња насипа, одводњавање;
 - Ширење инвазивних биљних и животињских врста;
 - Интензивно шумарство;
 - Узнемиравање птица;
 - Интензивирање пољопривреде.

Препоруке очувања IPA подручја

Циљеви IРA пројекта су груписани у оквиру пет главних тема:
 - Разумевање и документовање биљног диверзитета;
 - Заштита биљног диверзитета;
 - Одрживо коришћење биљног диверзитета;
 - Унапређивање образовања и подизање свести о значају и 
вредностима биљног диверзитета;

 - Изградња капацитета за заштиту биљног диверзитета.
Крајњи циљ IPA програма је да подручја идентификована као 

значајна за биљке буду заштићена и њима управљано, тако да се 
обезбеди континуиран опстанак и присуство тих биљака и ста-
ништа. IPA подручје ће на тај начин имати јасан план управљања 
који ће обезбедити информацију како очувати врсте и станишта 
на том подручју.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОСТАЛА ПРИРОДНА ДОБРА

НП ‚‘ФРУШКА ГОРА‘‘

На подручју НП „Фрушка гора“ установљава се режим I, II и 
III степена заштите.

ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ У НП „ФРУШКА ГОРА“

Да би се на укупној површини НП „Фрушка гора“ обезбеди-
ли услови који су неопходни за његово функционисање и опста-
нак природних и створених вредности обавезно је спровођење 
утврђених режима заштите, у складу са ППППН Фрушке горе 
и Законом о националним парковима (‚‘Службени гласник РС‘‘, 
бр. 39/93).

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ‚‘ПЛАТАН  
У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА‘‘

На природном добру ‚‘Платан у Сремским Карловцима‘‘ заш-
тићеном као споменик природе III категорије, установљен је ре-
жим заштите II (другог) степена, који подразумева  примену од-
рећених мера и услова заштите.

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ‚‘ДИВЉИ КЕСТЕН  
У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА‘‘

За споменик природе установљен је режим заштите III степена, 
за који су прописане  одређене мере и услови заштите. 

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ‚‘ЦРНИ ДУД 
У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА‘‘

За споменик природе се установљава режим III степена зашти-
те, за који су прописане  мере и услови заштите.

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ‚‘ДВА СТАБЛА ТИСЕ 
У ПАРКУ ПАТРИЈАРШИЈСКОГ ДВОРА‘‘

За споменик природе се установљава режим III степена зашти-
те, за који су прописане  мере и услови заштите.

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ‚‘ДВА СТАБЛА ТИСЕ  
У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ‘‘

За споменик природе се установљава III степен заштите, за који 
су прописане  мере и услови заштите.

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПАРК ‚‘ДВОРСКА БАШТА‘‘

За споменик природе прописане су мере и услови заштите веза-
ни за уређење, заштиту и унапређење парка.

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ‚‘ДУД У ГАРДИНОВЦИМА‘‘

За споменик природе прописане су мере и услови заштите, ве-
зане за његов биолошки опстанак.

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ЗАШТИЋЕНА ОКОЛИНА 
‚‘МАНАСТИРА КОВИЉ‘‘

Мере заштите заштићене околине споменика културе се од-
носе на очување амбијената у коме се споменик културе налази 
и забрани свих активности које нарушавају природно окружење 
споменика културе.

5.3.2. Станишта заштићених врста -локалитета издвојених  
за стављање под заштиту  

На подручју обухвата Плана евидентирани су простори (лока-
литети) који својим природним карактеристикама и вредностима 
представљају природна добра која заслужују да буду стављена 
под заштиту. То су станишта заштићених и строго заштићених 
врста од националног значаја и фрагилних (осетљивих) екосисте-
ма.

У складу са Правилником о проглашењу и заштити строго заш-
тићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, бр. 5/10 и 47/11) проглашене су дивље врсте биља-
ка и животиња и гљива ради очувања биолошке разноврсности и 
природног генофонда. На овим подручјима су забрањене актив-
ности којима се угрожавају дивље врсте и њихова станишта.

5.3.3. Еколошка мрежа на простору обухвата Плана

Еколошку мрежу на простору обухвата Плана чине еколошки 
значајна подручја и еколошки коридори. Одређени број станишта 
заштићених и строго заштићених врста од националног значаја 
ће постати део еколошке мреже на територији АП Војводине. Део 
будуће еколошке мреже ће чинити  и утврђени еколошки кори-
дори од међународног значаја, регионални и локални еколошки 
коридори.

Еколошки значајна подручја и коридори националне еколошке 
мреже који испуњавају критеријуме Директиве о заштити при-
родних станишта и дивље фауне и флоре (Директива о станиш-
тима) на основу које се идентификују и штите тзв. посебна под-
ручја очувања (Special Areas of Conservation-SACs) и Директиве 
о заштити птица (Директива о птицама), на основу које се иден-
тификују и штите тзв. подручја под посебном заштитом (Special 
Protection Areas-SPAs), предложиће се за европску еколошку мре-
жу NATURA 2000 до дана приступања Републике Србије Европ-
ској унији.

Управљање еколошки значајним подручјем  на простору обух-
вата Плана ‚‘Фрушка гора и Ковиљски рит‘‘, спроводи се на ос-
нову акта о заштити и планова управљања. Еколошки значајним 
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подручјима која нису стављена под заштиту, управља правно 
лице које одреди орган надлежан за послове заштите животне 
средине јединице локалне самоуправе на чијој се територији на-
лази подручје еколошке мреже. 

Еколошки коридори (река Дунав који је утврђени еколошки ко-
ридор од међународног значаја, канал ХС ДТД са пловним дело-
вима основне каналске мреже који је  идентификовани еколошки 
коридор од регионалног значаја и локални еколошки коридори), 
омогућавају одвијање сезонских миграција и размену генетског 
материјала између просторно удаљених природних станишта и 
обезбеђују комуникацију међу заштићеним добрима, повезујући 
их  са другим еколошким коридорима међународног значаја.

Очување проходности  еколошких коридора је од приоритет-
ног значаја за дугорочни опстанак биодиверзитета подручја. Во-
дотоци, канали и њихов обални појас као еколошки коридори, 
истовремено представљају и станиште насељено водоземцима, 
гмизавцима и птицама међу којима су и врсте заштићене као при-
родне реткости, односно налазе се на списковима Бернске кон-
венције. Бројност врста и јединки природних вредности показује 
сезонску варијабилност, са највећим вредностима у периодима 
миграције појединачних животињских група.

Еколошким коридорима који се налазе изван заштићених под-
ручја, управља правно лице које оснива или одреди орган надле-
жан за послове заштите животне средине јединице локалне само-
управе на чијој се територији налази подручје еколошке мреже.

Управљање деловима еколошке мреже се спроводи на основу 
планова управљања који доноси правно лице коме је поверено 
управљање делом еколошке мреже. За део еколошке мреже који 
је истовремено и заштићено подручје, доноси се план управљања 
тог подручја који садржи све елементе управљања дела еколошке 
мреже.

Управљање еколошком мрежом, дефинисано је Уредбом о еко-
лошкој мрежи (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 102/10), ради одржа-
вања и унапређења функционалности и  целовитости еколошке 
мреже.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ РЕЧНИХ  КОРИТА У ОБУХВАТУ 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА   

Изградњу објеката и промену намене простора, преоравање, 
мелиорацију и уређење вода, могу се дозволити само уз услове 
заштите природе, које даје Завод за заштиту природе.

Учешће аутохтоних дрвенастих врста при озелењавању прио-
баља треба да буде преко 50%.

Очувати разноврсност физиогномије, тј. спратовности шумске 
вегетације.

Забрањено је градити индустријске и друге објекте и обављати 
радове којима се нарушавају морфолошке и хидролошке карак-
теристике терена, уништава биљни и животињски свет, или се 
на било који други начин нарушава интегритет простора, а све 
у складу са ратификованом Конвенцијом о заштити Дунавског 
слива.

Забранити чисту сечу шума, и замену природних шума алохто-
ним врстама дрвећа, поготово плантажама еуроамеричких топо-
ла.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕКОЛОШКИХ КОРИДОРА

Опште мере заштите еколошких коридора
 - забранити изградњу објеката у непосредној близи-
ни (појасу од 50 m) и унутар лесних долина, у појасу 
уз водотокове и канале у ширини од 50 m; спречити 
бесправну градњу,

 - спречавати проширење грађевинске зоне и забранити 
промену намене површина под природном или блиско-
природном стању (шуме, пашњаци, ливаде, трстици и 
сл.) на простору, односно у зони утицаја ових еколошких 
коридора. Повезивати ову потребу са другим заштитним 
функцијама нпр. заштита од ерозије,

 - забранити отварање позајмишта и одлагање отпадног 
материјала на простору, који је назначен као станишта 
природних реткости/еколошки коридори, или у зони 
утицаја на станишта,

 - извори светлосног зрачења угрожавају ноћне врсте, јер 

функционишу као светлосне клопке, а такође стресно 
утичу на фауну у близини путева. На локалитетима где 
је осветљење еколошког коридора (нпр. обале) неоп-
ходно, треба применити одговарајућа техничка решења 
(усмереност светлосних извора, смањење  интензитета 
светлости изван радног времена објекта односно током 
друге половине ноћи, итд.),

 - забрањено је користити  инвазивне  врсте  за  подизање  
зелених површина у близини еколошких коридора, као и  
на селом обухвату Плана,

 - обезбедити мере које омогућују миграцију животиња 
дуж еколошких коридора,

 - реализовати мере за очување функционалности коридо-
ра Дунава, канала и водотокова,

 - у циљу очувања функционалности коридора лесних до-
лина, неопходно је обезбедити одговарајуће коришћење 
простора,

 - спроводити мере заштите међа и живица као еколошких 
коридора. 

5.4. ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Заштита, уређење и унапређење културних добра подразумева 
очување свих карактеристика на основу којих је утврђено њихо-
во културно својство, редовно одржавање, уређење простора око 
културног добра, као и њихово коришћење у смислу туристичке 
презентације. Услови заштите, које поставља надлежна устано-
ва за заштиту споменика културе, односе се на све категорије 
непокретних културних добара и подразумевају конзервацију и 
презентацију већ истражених непокретних културних добара, 
као и истраживање угрожених локалитета и спречавање њиховог 
даљег урушавања.

На археолошким налазиштима није дозвољено предузимање 
било каквих грађевинских или земљаних радова, без стручног ар-
хеолошког надзора. У случају посебно вредних налаза неопходно 
је извршити заштитна археолошка истраживања у непосредној 
зони налаза, уз учешће надлежног завода за заштиту споменика 
културе.

Заштиту споменика културе и знаменитих места потребно је 
вршити применом следећих услова и мера:

 - сва урбанистичка и техничка документација мора се 
радити у складу са условима и мерама заштите утврђе-
ним од стране надлежних завода за заштиту споменика 
културе;

 - црква са околином подлеже највишем степену заштите 
применом конзерваторских мера и очувањем аутентич-
ности, карактеристичних елемената архитектуре, габа-
рита, декоративних елемената екстеријера и ентеријера;

 - конзерваторско-рестаураторске радове на сликарству 
могу вршити само овлашћена лица, у складу са Законом 
о културним добрима. 

Мере заштите манастирског комплекса обухватају следеће:
 - сву планску, урбанистичку и техничку документацију је 
обавезно радити у складу са условима и мерама заштите 
непокретног културног добра које утврђује од стране на-
длежне службе за заштиту културних добара (уређење 
порте, инфраструктурно опремање и сл.);

 - обавезно је очување карактеристичних елемената ар-
хитектуре, габарита, конструктивних и декоративних 
елемената екстеријера и ентеријера, карактеристичне 
материјализације (без могућности примене савремених 
материјала за обраду фасада и сл.) и мобилијара;

 - у случају земљаних радова обавезно је археолошко 
праћење радова.

У заштићеној околини манастирског комплекса потребно је 
применити следеће мере:

 - сву планску, урбанистичку и техничку документацију за 
уређење шире зоне заштите као и изградњу планираних 
објеката радити у складу са условима утврђеним од стра-
не надлежних служби за заштиту културних добара;

 - забрањује се изградња великих инфраструктурних сис-
тема, извођење радова којима се може угрозити статичка 
стабилност објеката, складиштење отпадних и штетних 
материја и сл.
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Заштита и уређење просторне културно-историјске целине ре-
ализовати  применом следећих услова и мера:

 - сву просторно-планску, урбанистичку и техничку доку-
ментацију за ове целине радити према условима и ме-
рама заштите утврђеним од стране надлежне службе за 
заштите;

 - очувати старе урбане матрице насеља, постојеће грађе-
винске и регулационе линије, као и принципе ивичног, 
традиционалног грађења тамо где је очуван, те ревита-
лизовати принцип ивичне регулације; 

 - очувати постојећу парцелацију, волумен и изграђеност 
парцела;

 - очувати архитектонске облике објеката са утврђеним 
својствима (вертикалне и хоризонталне габарите, облик 
крова, изгледе фасада, материјализацију и  декоративне 
елементе);

 - нови објекти у оквиру целина морају поштовати 
постојећу просторну концепцију и мерило, а габарити и 
волумени морају битиу складу са габаритима и висина-
ма околних заштићених објеката и наслеђеним, дефини-
саним профилом улице;

 - у процесима урбаних реконструкција којима би се пред-
видело уклањање објеката са утврђеним историјским, 
архитектонским или амбијенталним својствима исто је 
могуће извести у изузетним случајевима уз претходно 
утврђене услове и мере заштите надлежне службе заш-
тите.

На евидентирана културна добра која уживају претходну заш-
титу примењују се исти услови и мере заштите као и за утврђена 
културна добра. При свим интервенцијама на објектима обавезно 
је очување основне диспозиције простора и хоризонталног и вер-
тикалног габарита применом принципа строге заштите највред-
нијих делова (фасаде, ентеријера и елемената уметничког занат-
ства) путем услова и мера заштите. 

5.5. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

Заштита од елементарних непогода које угрожавају овај прос-
тор подразумева примену закона и прописа за заштиту од земљо-
треса, пожара, клизишта и ветрова.

Основне мере заштите од земљотреса, које ће се детаљније раз-
радити на нивоу просторних планова општина и урбанистичких 
планова самих насеља, подразумевају адекватан избора локације 
за градњу објеката, поштовање ограничења која се односе на сте-
пен изграђености и искоришћености земљишта, утврђивање доз-
вољене спратности објеката, побољшање квалитета стамбеног и 
грађевинског фонда у насељима уз већи степен опремљености од-
говарајућом инфраструктуром, као и обавезна примена прописа о 
техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким под-
ручјима код изградње нових односно реконструкције постојећих 
објеката. 

Простор у обухвату Просторног плана заштићен је од дејства 
великих вода, односно поплава изграђеним насипима прве и дру-
ге одбрамбене линије. У наредном периоду неопходно је редовно 
одржавање изграђених насипа и поштовање услова водопривред-
них организација.

Мере заштите које се предузимају у циљу спречавања дејства 
бујица састоје се од техничких мера заштите (изградња заштит-
них објеката као што су преграде, уставе, каскаде, ретенције и сл.) 
и биолошких мера заштите (извођење заштитних радова као што 
су пошумљавање, затрављивање, терасирање, чишћење корита и 
сл.). Поред тога забрањује се сеча дрвећа, вађење песка или шљун-
ка, прописује се начин коришћења пољопривредног земљишта и 
сл. Конкретне мере заштите прописује општина, уз претходно 
прибављено мишљење надлежног водопривредног предузећа.  

Превентивне мере заштите од пожара подразумевају планске 
мере заштите, које се разрађују у плановима нижег реда, а обух-
ватају зонирање насеља, изградњу нових саобраћајница и рекон-
струкцију постојећих одговарајуће ширине, изградњу уличне хи-
дрантске мреже, планирање локација за уређење црпилишта воде 
за потребе гашења пожара и др. 

Заштита шума и шумског земљишта, посебно у Резервату 
и у НП ‚‘Фрушка гора‘‘, обухвата спровођење мера за њихово 
уређење и очување, као и за спречавање појаве пожара као што 

су: израда карте шума по степену угрожености од пожара, пла-
нирање мера за борбу против потенцијалних изазивача пожара, 
планирање мера биолошо-техничке заштите шума, изградња 
и одржавање противпожарних путева, одређивање локација на  
природним водотоцима за уређење сталних црпилишта воде за 
потребе гашења пожара. У складу са чланом 29. Закона о заштити 
од пожара, Управљач Резервата је у обавези да у свом Плану о 
заштити од пожара одреди:

1)  локације изворишта снабдевања водом које обезбеђују 
довољно количине воде за гашење пожара;

2)  приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила на под-
ручју Резервата;

3)  безбедносне појасеве којима се спречава ширење пожа-
ра.

Заштита пољопривредног земљишта од пожара врши се приме-
ном мера заштите које прописују општине, у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту.

На деловима подручја где су евидентирана клизишта, 
забрањује се свака градња објеката или било каква активност која 
би могла да допринесе увећању штетних ефеката. Санирање ак-
тивних клизишта вршиће се њиховим планским пошумљавањем 
и изградњом објеката у функцији санирања терена (потпорни 
зидови, пропусти, дренажни канали и сл.), на основу детаљног 
истраживања сваког клизишта појединачно и анализе добијених 
резултата.

Основне мере заштите за ублажавање јачине ветра су дендро-
лошке мере, које се планирају као заштитни појасеви одгова-
рајуће ширине уз саобраћајнице, канале и као заштита пољопри-
вредног земљишта. 

5.6. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА  
ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ

Услови заштите од ратних дејстава које је поставило Ми-
нистарство одбране уграђени су у Просторни план.  

У случају непосредне ратне опасности и у рату, све мере ци-
вилне заштите (заштита људи и материјалних добара, померање 
становништва, збрињавање становништва и др.) спроводиће се 
у складу са Законом о ванредним ситуацијама и прописима који 
регулишу ову област. 

Заштита становништва и материјалних добара обезбедиће се 
разрадом Просторног плана кроз планове нижег реда, у складу са 
условима које поставља надлежни орган за ванредне ситуације.

Детаљнија разрада објеката за заштиту и склањање станов-
ништва - склоништа и других објеката погодних за заштиту (тип, 
обим заштите, отпорност склоништа, њихов размештај), као и 
прилагођавање других објеката погодних за заштиту и склањање, 
вршиће се у плановима нижег реда.   

6. НАМЕНА ПРОСТОРА  
И БИЛАНС ПОВРШИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупно подручје обухваћено Просторним планом износи 
44.400,00 ha, од чега Резерват заузима површину од 5895 ha од-
носно 13,28%, према Уредби о проглашењу Специјалног резерва-
та природе ‚‘Ковиљско-петроварадински рит‘‘ (‚‘Службени гла-
сник РС‘‘, бр. 44/2011). Површине по режимима заштите износе:

 - режим заштите I (првог) степена: 373 ha
 - режим заштите II (другог) степена: 1.738 ha
 - режим заштите III (трећег) степена: 3.784 ha 

Табела 10. Површине  КО у границама Резервата

Катастарске општине Површина (ha) %

Каћ 10,20 0,17

Ковиљ        2.505,25 42,49

Петроварадин 404,92 6,86

Будисава - -

Сремски Карловци 986,17 16,73

Бешка 378,49 6,42

Крчедин 473,49 8,03
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Чортановци 712,18 12,08

Гардиновци 425,08 7,22

Укупно 5.895,78 100

Табела 11. Структура коришћења земљишта са билансом 
површина за подручје К.О. Чортановци

Ред. Бр Намена простора
Р (ha) %

1. Пољопривредно земљиште 45,39 6,37

2. Шумско земљиште 609,07 85,52

3. Грађевинско земљиште - -

4. Водно земљиште 57,72 8,11

УКУПНО 1+2+3+4 712,18 100

Табела 12. Структура коришћења земљишта са билансом 
површина за подручје К.О. Ковиљ

Ред. 
Бр Намена простора

Р (ha) %

1. Пољопривредно земљиште 85,67 3,42

2. Шумско земљиште 1986,38 79,29

3. Грађевинско земљиште 239,74 9,57

у резервату – насип 187,47

у резервату – канал 37,68

у резервату – саобр. инфраструктура 14,59

4. Водно земљиште 193,46 7,72

УКУПНО 1+2+3+4 2.505,25 100

Табела 13. Структура коришћења земљишта са билансом 
површина за подручје К.О. Гардиновци

Ред. 
Бр Намена простора

Р (ha) %

1. Пољопривредно земљиште - -

2. Шумско земљиште 355,32 83,59

3. Грађевинско земљиште 9,47 2,23

у резервату – насип 9,47

4. Водно земљиште 60,29 14,18

УКУПНО 1+2+3+4 425,08 100

Табела 14. Структура коришћења земљишта са билансом 
површина за подручје К.О. Сремски Карловци

Ред. 
Бр Намена простора

Р (ha) %

1. Пољопривредно земљиште 15,35 1,56

2. Шумско земљиште 896,97 90,96

3. Грађевинско земљиште 7,74 0,78

у резервату – канал 7,74

4. Водно земљиште 66,11 6,70

УКУПНО 1+2+3+4 986,17 100

Табела 15. Структура коришћења земљишта са билансом 
површина за подручје К.О. Крчедин

Ред. 
Бр Намена простора

Р (ha) %

1. Пољопривредно земљиште 0,21 0,01

2. Шумско земљиште 429,44 90,63

3. Грађевинско земљиште - -

4. Водно земљиште 43,85 9,27

УКУПНО 1+2+3+4 473,49 100

Табела 16. Структура коришћења земљишта са билансом 
површина за подручје К.О. Бешка

Ред. 
Бр Намена простора

Р (ha) %

1. Пољопривредно земљиште 21,33 5,64

2. Шумско земљиште 317,81 83,97

3. Грађевинско земљиште 0,51 0,13

у резервату 0,51

4. Водно земљиште 38,84 10,26

УКУПНО 1+2+3+4 378,49 100

Табела 17. Структура коришћења земљишта са билансом 
површина за подручје К.О. Петроварадин

Ред. 
Бр Намена простора

Р (ha) %

1. Пољопривредно земљиште 210,84 52,07

2. Шумско земљиште 186,08 45,95

3. Грађевинско земљиште 4,03 0,99

у резервату – канал и објекти 4,03

4. Водно земљиште 3,97 0,99

УКУПНО 1+2+3+4 404,92 100

Табела 18. Структура коришћења земљишта са билансом 
површина за подручје К.О. Каћ

Ред. 
Бр Намена простора

2010. година

Р (ha) %

1. Пољопривредно земљиште - -

2. Шумско земљиште 6,03 59,12

3. Грађевинско земљиште 4,17 40,88

у резервату – насип 4,03

у резервату – канал 0,14

4. Водно земљиште - -

УКУПНО 1+2+3+4 10,20 100

Табела 19. Биланс површина у Резервату

Основне категорије 
земљишта 2011. год. 2021. год.

ha % ha %

А.  Пољопривредно земљиште 378,79 6,52 378,52 6,51

Б.  Шумско земљиште 4.787,10 81,14 4.787,10 81,14

В.  Водно земљиште 464,24 7,84 464,24 7,84

Г.  Грађевинско земљиште 265,65 4,50 265,92 4,51

УКУПНО  (А+Б+В+Г) 5.895,78 100,00 5.895,78 100,00

Обзиром да је стратешки циљ заштите, унапређења и уређења 
Резервата очување изворности и оригиналности предметног 
подручја,намена површина није промењена, осим у категорији 
грађевинског земљишта, због формирања туристичког 
локалитета (повећање износи 0,27 hа).

 Укупно подручје обухваћено Просторним планом, према 
категоријама коришћења земљишта и билансом површина 
приказано је у наредној табели.
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Табела 20. Биланс површина у обухвату Просторног плана

Основне категорије земљишта 2011. год. 2021. год.

ha % ha %

А.  Пољопривредно земљиште 27.791,46 62,68 26.898,93 60,67

у Резервату 378,79 0,85 378,52 0,85

ван Резервата 27.412,67 61,83 26.520,41 59,82

Б.  Шумско земљиште 6.507,45 14,96 6.746,79 15,12

у Резервату 4.778,94 10,78 4.778,94 10,78

ван Резервата 1.728,51 4,18 1.803,21 4,34

В.  Водно земљиште 1.796,58 4,05 2.139,02 4,81

у Резервату 464,24 1,05 464,24 1,04

ван Резервата 57,97 0,13 400,41 0,90

река Дунав 1.274,37 2,87 1.274,37 2,87

Г.  Грађевинско земљиште 8.304,51 18,31 8.779,90 19,38

у Резервату
туристички комплекси
саобраћајна инфраструктура
водни објекти

265,66
-

14,59
251,07 0,60

265,92
0,26

14,59
251,07 0,60

ван Резервата
грађ. подручје насеља
зоне кућа за одмор
радне зоне и комплекси
туристичко-рекреативни компл.
манастирски комплекс
саобраћајна инфраструктура
водни објекти

8.038,85
5.131,78
2.195,53

73,52
1,00
4,20

463,08
169,74 17,71

8.513,98
5.131,78
2.222,30

257,53
54,61
4,20

672,82
170,74 18,78

УКУПНО  (А+Б+В+Г) 44.400,00 100,00 44.400,00 100,00

Пољопривредно земљиште заузима највећу површину од 
27.791,46 ha, односно 62,68% од укупне површине у обухвату 
Просторног плана. У планском периоду доћи ће до смањења 
пољопривредних површина највише због формирања радних 
зона изван насеља (првенствено уз важне саобраћајнице), викенд 
зона, туристичких локалитета и саобраћајне инфраструктуре, 
тако да ће пољопривредно земљиште заузимати око 60,67% од 
укупне површине подручја обухваћеног Просторним планом.

Шумско земљиште заузима површину од 6.507,45 ha односно 
14,96% од укупне површине у обухвату Просторног плана, а чине 
га шуме и шумско земљиште у Резервату, приобаљу Дунава, као 
и у атару које чине мањи засади уз канале, путеве и у оквиру 
пољопривредних објеката. Планирано је минимално повећање 
површина под шумама на подручју ван Резервата, у оквиру заш-
тићене околине манастира Ковиљ.

Водно земљиште заузима површину од 1796,58 hа односно 4,05 
% од укупне површине у обухвату. У планском периоду је пред-
виђено повећање ове категорије земљишта због планиране аку-
мулације у Инђији (ППО Инђија).Значајну површину од 1274,37 
ha заузима водно огледало Дунава, које чини 2,87 % од укупне 
површине у обухвату. Река Дунав представља главни саобраћајни 
речни правац кроз Европу односно окосницу мреже унутрашњих 
пловних путева Европе. Средишњи положај Републике Србије у 
току Дунава даје јој посебан значај у коришћењу и унапређењу 
међународног и регионалног водног саобраћаја.На простору 
Резервата, Дунав са својим режимом вода и честим плављењем 
чини овај терен специфичним. Вода, која се приликом поплава 
акумулира у барама и депресијама, својим комуницирањем кроз 
канале и рукавце даје основни печат овом подручју и представља 
један од одлучујућих еколошких фактора у генези педосфере и 
појављивању биљног и животињског света.

Површина грађевинских подручја насељених места у обухвату 
Просторног плана преузета је из важеће просторне и урбанис-
тичке документације, тако да укупна површина износи 5.131,78 
ha. Викенд зоне са планираним повећањем површина за ту на-
мену заузимају око 2.222,30 ha и налазе се углавном на сремској 
страни, односно у општинама Инђија и Сремски Карловци. 
Површине радних зона и комплекса су повећане са 73,52 ha на 
257,53 ha.Наведено планирано повећање површина је преузето из 

просторних планова општина (највеће повећање површина пла-
нирано је у општини Инђија).Планирани туристичко-рекреатив-
ни комплекси заузимају површину  од 54,61 ha и налазе се изван 
Резервата, док је у Резервату планирана изградња туристичког 
комплекса на површини од 0,26 ha. Планирана изградња инфра-
структурних објеката, на простору изван Резервата, заузима по-
вршину од 210,74 ha. 

На основу наведених планираних повећања, укупна површина 
грађевинског земљишта у обухвату Просторног плана  повећана 
је за око 1 % . 

IV  ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ ЗЕМЉИШТА, ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЕМЉИШТА У 
РЕЗЕРВАТУ

1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, ГРАЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОДРУЧЈА ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РЕЖИМУ ЗАШТИТЕ У 

РЕЗЕРВАТУ

За подручје Резервата утврђена су правила уређења, грађења 
и коришћења према режимима заштите. Режими заштите прика-
зани су на Рефералној карти бр. 3 – Природни ресурси, заштита 
животне средине и природних и културних добара.

У условима и мерама заштите добијеним од Покрајинског за-
вода за заштиту природе који су утврђени за Резерват, односно 
за сва три режима заштите у Резервату, забрањена је промена 
намене површина и изградња индустријских, пољопривредних и 
сличних објеката (туристички комплекси, хотелски комплекси и 
др.). 

Дозвољена је изградња објеката за потребе заштите и упра-
вљања, истраживања и едукације на локалитетима утврђеним 
овим Просторним планом (Реферална карта бр. 1 – Посебна наме-
на простора). Да би се штетне последице у коришћењу простора 
и природних ресурса свеле на најмању могућу меру, дефинисани 
су локалитети на којима су постојећи објекти и дати услови за 
њихову реконструкцију или пренамену, односно изградњу но-
вих објеката ради обогаћивања садржаја локалитета. Приликом 
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изградње нових објеката и реконструкције постојећих објеката, 
обавезно је користити природни материјал који преовлађује на 
том простору, архитектуру објеката уклопити у околни простор 
(ритски амбијент). Забрањено је подизање ограде око објеката, 
простора за камповање или туристичких локалитета. Дозвољена 
је изградња шетних стаза и шумских путева.

Режим заштите I степена

На просторима са овим режимом заштите забрањене су све ак-
тивности осим научних истраживања (које не нарушавају приро-
дне вредности), контролисане едукације и посете и спровођење 
заштитних мера и активности у циљу очувања и унапређења 
постојећег стања екосистема.

На овим просторима забрањено је коришћење природних ре-
сурса и изградња објеката . 

Режим заштите II степена

На овим просторима забрањена је изградња објеката.
Могуће су управљачке интервенције у смислу ревитализације 

и укупног унапређења Резервата.  
У овом режиму заштите налази се ‚‘Радованова колиба‘‘, која је 

планирана да се реконструише у видиковац.

Режим заштите III степена

На просторима режима заштите III степена дозвољена је адап-
тација и изградња објеката и уређење површина на локалитетима 
дефинисаним овим Просторним планом, у складу са условима 
Покрајинског завода за заштиту природе. 

Објекти су намењени за потребе посетилаца Резервата (едука-
ција, посматрање, обилазак) као што су: ловачке и рибарске куће.

 За потребе туризма планирано је уређење плаже на локалите-
тима ‚‘Шлајз‘‘ и код Гардиноваца, формирање простора за камп и 
уређење постојеће чарде ‚‘На крај света‘‘.

Дозвољена је изградња шетних стаза. Изградњу шетних стаза 
треба извршити без промене рељефа, а ради лакшег кретања ту-
риста горњи слој стазе извести од речног шљунка. Стазе извести 
према програму изградње и одржавања стаза управљача Резер-
вата уз прибављену сагласност Покрајинског завода за заштиту 
природе.

Дозвољена је изградња међународне бициклистичке стазе 
чија је траса планирана по постојећем насипу. Изградњу бицик-
листичке стазе вршити на основу правила грађења за инфра-
структуру дата у наредном поглављу. 

Поред наведених објеката, дозвољена је и изградња противпо-
жарних осматрачница на локалитетима које ће утврдити упра-
вљач Резервата и Покрајински завод за заштиту природе, у складу 
са потребама. 

1.2.  УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ 
И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА У ГРАНИЦАМА 

РЕЗЕРВАТА

У Резервату се од изграђених објеката налазе угоститељски 
објекат – чарда ‚‘На крај света‘‘, неуређени простор са камп-при-
колицама, ‚‘Радованова колиба‘‘ на обали Агле, ‚‘Рибарска коли-
ба‘‘ на обали Дунава са локалним привезиштем за чамце (дрвени 
понтон), сојенице на локалитету ‚‘Карловачка плажа‘‘, неуређене 
плаже ‚‘Шлајз‘‘ и код Гардиноваца, као и викенд насеље ‚‘Субић‘‘.  

Чарда ‚‘На крај света‘‘ и камп

Постојећа чарда ‚‘На крај света‘‘ на локалитету Аркањ, на-
лази се на парцели бр. 6756 КО Ковиљ. Објекти се задржвају у 
постојећем габариту (површина и висина) и изгледу. Поред обје-
ката је дозвољено постављање надстрешнице или више мањих, 
са клупама за госте чарде. За надстрешницу користити природне 
материјале (дрвена конструкција и трска као кровни покривач). 
Висина надстрешнице мора пратити висину главног објекта – 
чарде. Паркинг простор за госте чарде обезбедити на парцели на 
којој се налази чарда.  

На истој парцели на којој се налази чарда (парцела бр. 6756 
КО Ковиљ), на површини према Дунавцу, формирати камп у ком 
ће бити омогућено камповање у објектима-камп кућицама, као 
и гостима са сопственом опремом. Камп приколице које су по-
ставили појединци самоиницијативно потребно је уклонити, а 
простор уредити за планирану намену. Камп мора бити уређен 
тако да обезбеди несметано и сигурно кретање и боравак гостију, 
запосленог особља, несметан пренос ствари, заштиту здравља 
гостију и запосленог особља.

Укупна површина планирана за формирање кампа износи око 
2750 m2. Од укупне површине, око 60% треба планирати за камп 
места а остало за друге потребне садржаје. Камп може садржати 
максимално 50 камп места. Минимална површина камп места је 
32,0 m2. Камп мора имати: рецепцију, уређен простор за кампо-
вање на ком се налазе основне смештајне јединице (камп место), 
заједничке санитарије за госте (ВЦ кабине, умиваоници, тушеви), 
посебне санитарне елементе (места за прање посуђа са довдом и 
одводом воде), прикључак на електричну енергију, одвођење 
вода у водонепропусне септичке јаме. Камп места морају бити 
очишћена од корења, шибља, поравната и затравњена (са мањим 
делом који је насут природним материјалом – камен или шљу-
нак), са што мање мењања околног зеленила. Свако камп место 
мора бити обележено. Саобраћајнице у кампу (сабирне) извести 
од ситно ломљеног камена или речног шљунка и оне морају омо-
гућити приступ возила и пешака до сваког камп места. Камп мора 
бити снабдевен затвореним корпама за отпатке које се морају ре-
довно празнити (организована служба). 

Прилазни пут до кампа извести од ситно ломљеног камена или 
речног шљунка. Ширина пута мора бити минимум 5,0 метара. Уз 
пут поставити дренажне канале, чија кота треба да буде мини-
мално 10 cm нижa од постељице коловоза. Пад канала треба да 
буде 2%. Паркинг простор за камп обезбедити у оквиру парцеле 
планиране за камп.

За овај локалитет неопходна је израда урбанистичког пројекта.

Видиковац 

Постојећи објекат ‚‘Радованова колиба‘‘ који се налази на оба-
ли Агле, на катастарској парцели бр. 4933 КО Ковиљ, планиран је 
за преуређење у видиковац. Објекат је потребно реконструисати 
тако да задовољи потребе планиране намене (висина објекта, по-
стављање платформе за посматрање на висину са које ће се омо-
гућити посматрање целог подручја Резервата). За реконструкцију 
објекта потребно је прибавити сагласност Покрајинског завода за 
заштиту природе. 

Рибарска колиба

Објекат ‚‘Рибарска колиба‘‘, који се налази на левој обали 
Дунава,на катастарској парцели бр. 4933 КО Ковиљ, задржава се 
у постојећем габариту и не може мењати намену. Објекат се може 
адаптирати за потребе побољшања услова коришћења. Поред ри-
барске колибе планирано је постављање привезишта за чамце, од 
монтажних елемената (дрвени понтон).

Локалитет ‚‘Карловачка плажа‘‘ (сојенице)

На локалитету ‚‘Карловачка плажа‘‘ на левој обали Дунава 
налазе се објекти - сојенице изграђене углавном од дрвета, које 
су веома неугледне и које је потребно реконструисати. Подизање 
нових сојеница није дозвољено а за реконструкцију постојећих 
сојеница  потребно је прибавити сагласност и услове Покрајин-
ског завода за заштиту природе. Поред сојеница могућа је адап-
тација постојеће шумарске кућице у мини визиторски центар, 
као и уређење привременог камп простора (могућност подизања 
до 10 привремених дрвених мини објеката) у летњим месецима, 
уколико се прибаве сагласност и услови Покрајинског завода за 
заштиту природе. За овај локалитет потребна је израда урбанис-
тичког пројекта.

Плажа

Плажа на локалитету Шлајз је ‚‘дивља‘‘ плажа, на делу катас-
тарске парцеле бр. 6843 КО Ковиљ, коју је потребно уреди тако да 
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се сачува природно окружење у Резервату. Дозвољава се поста-
вљање објеката који не могу бити сталног карактера. Укупно је 
планирано постављање 21 објекта и то девет кућица и дванаест 
сплавова. Површина сваког објекта (кућице, сплава) може бити 
максимално 30,0 m2. Висина кућице је приземље (П), максимална 
висина венца износи 3,0 m. Кров је кос, покривен трском или те-
голом. Кућице морају бити изграђене од дрвета (зидови, прозори, 
врата). За заштиту дрвета користити средства за заштиту у при-
родним нијансама браон боје. За конструктивне делове кућице 
могу се користити метални профили, који морају бити обојени 
нијансом браон боје као и кућице. Метални профили (делови) мо-
рају бити обложени природним материјалом (дрво, трска). 

Сплавови такође морају бити од дрвета, дозвољава се метални 
конструктивни део (обојен браон бојом као остали дрвени део) на 
који се поставља под од дрвета. Сплавови могу бити наткривени, 
а за покривач користити трску или теголу.

Обавезно је користити исти кровни покривач и за кућице и за 
сплавове (или трску или теголу).  

Прилази сплавовима морају бити од дрвета (могући су метални 
конструктивни делови) обојени браон бојом. Приликом поста-
вљања прилаза за сплавове не сме се нарушити природна морфо-
логија и вегетација обале. Забрањено је бетонирање, раскопавање 
обале, насипање, постављање дрвених талпи и сл. 

Одвођење санитарних отпадних вода планирати у водонеп-
ропусне, херметички затворене посуде, које се морају редовно 
празнити од стране надлежене комуналне организације, и то ван 
Резервата на за то предвиђене депоније. 

Забрањено је спољње осветљавање објеката. Осветљење у 
објектима вршити расветним телима са усмереним светлима ка 
поду, без расипања, ради заштите природе Резервата. Због заб-
ране стварања буке, не дозвољава се употреба агрегата за произ-
водњу струје, разгласа, пуштање гласне музике.

Паркинг простор за потребе посетилаца плаже мора се обезбе-
дити у непосредној близини, али изван границе Резервата. Обез-
бедити простор за остављање бицикла. 

Плажа код Гардиноваца, на делу катастарске парцеле бр. 2545 
КО Гардиновци је постојећа неуређена плажа. За уређење ове пла-
же применити исте услове као за плажу на локалитету ‚‘Шлајз‘‘.

За ове локалитете потребна је израда урбанистичког пројекта, 
уз услове Покрајинског завода за заштиту природе и надлежног 
водопривредног предузећа.

Викенд насеље ‚‘Субић‘‘

Викенд насеље ‚‘Субић‘‘ је давно изграђено рибарско насеље са 
35 рибарских кућица изграђених на плавном земљишту (у инун-
дацији реке Дунав). Постојећи објекти се задржавају до момента 
техничких и других разлога за њихово уклањање, које поставља 
надлежно водопривредно предузеће, без права на надокнаду ште-
те инвеститору. Простор између стубова испод платформе обје-
кта не сме бити затворен ради омогућавања протока воде Дунава. 
Забрањено је око објеката подизати било какву ограду. Није доз-
вољена изградња нових објеката. 

Привезиште за чамце (дрвени понтон)

Планирана су три локалитета за привезиште за чамце (дрвени 
понтони) и то: локалитет на обали Дунава поред ‚‘Рибарске коли-
бе‘‘, локалитет у близини плаже ‚‘Шлајз‘‘ на Дунавцу и локалитет 
на Дунавцу на парцели 6756. Сви локалитети се налазе у КО Ко-
виљ. Привезиште изградити као дрвени понтон.

Привезишта, која се налазе у Резервату, потребно је изградити 
у складу са условима  Покрајинског завода за заштиту природе.  

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПРОСТОР ВАН ГРАНИЦА 
РЕЗЕРВАТА

Правила уређења за простор ван граница Резервата дата су по 
целинама основних категорија земљишта и то за пољопривредно, 
шумско, водно и грађевинско земљиште и представљају смерни-
це за израду планских докумената општина које се налазе у обух-
вату Просторног плана. 

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ 
ЗЕМЉИШТУ

Уређење и коришћење простора на пољопривредном земљишту 
ван Резервата дозвољава се ради груписања оних насељских пот-
реба који по својим локацијама и функционалним захтевима не 
треба да буду у оквиру грађевинских подручја насеља, као и из-
градње објеката у већ постојећим комплексима.

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопри-
вредног земљишта, на пољопривредном земљишту је могућа из-
градња, адаптација или реконструкција следећих објеката:

 - породичне стамбене зграде пољопривредног домаћин-
ства у циљу побољшања услова становања чланова 
тог домаћинства или у случају природног раздвајања 
пољопривредног домаћинства највише до 200 m2 стам-
беног простора;

 - економских објеката који се користе за примарну 
пољопривредну производњу, односно који су у функ-
цији примарне пољопривредне производње (објекти 
за смештај механизације, репроматеријала, смештај и 
чување готових пољопривредних производа, стаје за 
гајење стоке, објекти за потребе гајења и приказивања 
старих аутохтоних сорти биљних култура и раса до-
маћих животиња, објекти за гајење печурки, пужева 
и риба), а власнику је пољопривреда основна делат-
ност и ако не поседује друго одговарајуће необрадиво 
пољопривредно земљиште;

 - рибњака са пратећим објектима;
 - проширење гробља или одређивање локације за ново 
гробље;

 - изградња објеката који служе за одбрану од поплава, за 
одводњавање и наводњавање земљишта или за уређење 
бујица;

 - регулација водотока у функцији уређења пољопривред-
ног земљишта;

 - изградње и проширења пољских путева који доприносе 
рационалнијем коришћењу пољопривредног земљишта;

 - подизање расадника за производњу репродуктивног ма-
теријала воћно-лозних и шумских дрвенастих врста;

 - подизање пољозаштитних појасева.
Поред наведених објеката на пољопривредном земљишту до-

звољена је и:
 - изградња објеката инфраструктуре; 
 - проширење грађевинских подручја насеља, проширење 
постојећих и формирање нових зона у атару за потребе 
привреде, туризма, рекреације и др., (уколико се прили-
ком израде просторних и урбанистичких планова утвр-
ди потреба);

 - изградња пратећих садржаја јавног пута (објекти угос-
титељства, трговине, објекти намењени пружању услу-
га корисницима пута), спортско-рекреативни објекти, 
радни комплекси и сл., уз обезбеђивање услова заштите 
животне средине;

 - изградња воћарско-виноградарских кућица;
 - изградња водопривредних, комуналних и других обје-
ката; 

 - у складу са овим Просторним планом, просторним пла-
ном општине, одговарајућим урбанистичким планом и 
Законом о пољопривредном земљишту. 

2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

Под шумским земљиштем, у складу са Законом о шумама, под-
разумева се земљиште на коме се гаји шума или земљиште на 
коме је због његових природних особина рационалније да се гаји 
шума, као и земљиште које је просторним односно урбанистич-
ким планом намењено за шумску производњу. Дрвореди, шумски 
расадници и паркови у насељеним местима, као и групе шумског 
дрвећа које чини целину на површини до пет ари, не сматрају се 
шумама.

На шумском земљишту могу се градитит објекти који су у 
функцији шума, као и објекти у складу са донетим планским до-
кументима:

 - објекти у функцији туризма, рекреације и ловства;
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 - објекти у функцији шумске привреде (објекти за одржа-
вање и експлоатацију шума, шумски путеви, противпо-
жарне пруге) у складу са посебном основом газдовања 
шумама и годишњим извођачким плановима;

 - објекти инфраструктуре у складу са просторним и урба-
нистичким плановима.

Уређење и опремање шумског земљишта ће се вршити усклађи-
вањем плана развоја шумског подручја и основа газдовања шума-
ма са наменом из Просторног плана. На шумском земљишту на 
коме се прогласи општи интерес промена намене ће се вршити у 
складу са Законом о шумама. 

Правила за уређење ловишта на шумском  
и пољопривредном земљишту

Уређење и опремање ловишта ће се вршити у складу са ловном 
основном и следећим условима:

 - изградњу ловно-техничких објеката вршити у завис-
ности од бројног стања дивљачи, а градити их од при-
родних материјала и уклопити у природни амбијент 
ловишта;

 - могуће је ограђивати делове ловишта, ради интензивног 
гајења и заштите и лова дивљачи;

 - дозвољава се изградња ловно-производних и складиш-
них објеката;

 - подизати ремизе на оним местима у ловишту где нема 
природних површина које могу да пруже заштиту ди-
вљачи. Једногодишње ремизе заснивати од различитих 
група једногодишњих биљака (легуминоза, влатастих 
трава или коренасто-кртоластих биљака). Вишего-
дишње ремизе подизати од мешовитих вишеспратних 
дрвенастих врста у зависности од услова средине. Ви-
шегодишње ремизе ће сем стварања бољих услова за 
заштиту дивљачи, имати економску функцију (кроз 
пласман дрвне масе) и већу концентрацију дивљачи на 
малом простору;

 - планирати изградњу пролаза за ниску и крупну ловну 
дивљач у оквиру саобраћајне инфраструктуре ради 
стварања еколошких коридора за њихово кретање.

Фазанерије

Фарме за производњу фазанске дивљачи могу се градити на 
шумском и пољопривредном земљишту. Локације и објекти за 
ову намену морају испуњавати ветеринарско-санитарне и друге 
услове прописане за узгој ове врсте дивљачи.  

2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

У складу са Законом о водама, воде и водно земљиште се може 
користити на начин којим се не угрожавају природна својства 
воде, приобално земљиште, не доводи у опасност живот и здра-
вље људи, не угрожава биљни и животињски свет, природне 
вредности и непокретна културна добра. Водно земљиште дуж 
водотока се може користити само на начин којим се у целини не 
ремети водни режим и не ремети спровођење одбране од поплава 
и заштита од великих вода.

На водном земљишту могу се градити:
 - објекти у функцији водопривреде, одржавања водотока, 
пловних путева, речног саобраћаја; 

 - објекти инфраструктуре у складу са просторним или ур-
банистичким планом; 

 - објекти намењени рекреацији, туризму, разоноди на 
води, спортском риболову (привезиште, туристичко 
пристаниште, плажа, објекти и сл.).

У инундацији реке, од ножице насипа према реци у појасу ши-
рине 10,0 m не могу се градити никакви објекти, а даље према 
реци, само изузетно, могу се лоцирати објекти постављени на 
стубове са котом пода изнад нивоа велике воде реке (ниво вели-
ке воде повратног периода једном у 100 година). Ови објекти у 
кориту реке могу имати само привремени карактер, до момента 
техничких и других разлога за њихово уклањање, без права на 
надокнаду штете инвеститору. Нове објекте у инундацији лоци-
рати тако да заштитна шума испред насипа остане у функцији, 
односно да се не сече.

Овим Просторним планом дате су оријентационе локације 
пристаништа (путничко, теретно) и привезишта за пловне објекте 
наутичког туризма (рекреативни и излетнички пловни објекти). 
Капацитети и тачне локације ових објеката утврдиће се након де-
таљног сагледавања хидротехничких карактеристика планира-
них локација, израдом одговарјућих планских докумената.

Викенд насеље код Гардиноваца, које се налази у близини Ре-
зервата, не може се ширити (забрањена је изградња нових обје-
ката) а постојећи објекти се не могу дограђивати. Викенд насеље 
се задржава уз услове дефинисане Просторним планом општине 
Тител и услове надлежног водопривредног предузећа.

Према Закону о водама, у циљу очувања и одржавања водних 
тела површинских и подземних вода и заштитних и других вод-
них објеката, спречавања погоршања водног режима, обезбеђења 
пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава, као и 
заштите животне средине, забрањено је:

1.  на насипима и другим водним објектима копати и од-
лагати материјал, напасати крупну стоку, вући посече-
но дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на 
местима на којима је то дозвољено и обављати друге 
радње којима се може угрозити стабилност тих објеката;

2.  на водном земљишту:
1)  градити објекте којима се смањује пропусна моћ ко-

рита,
2)  одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,
3)  складиштити дрво и други чврст материјал на начин 

којим се ремете услови проласка великих вода,
4)  садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инунда-

цијском појасу ширине најмање 10 m од небрање-
не ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони 
супротно издатим водним условима;

5)  прати возила и друге машине,
6)  вршити друге радње, осим у случају:

(1)  изградње објеката јавне инфраструктуре у 
складу са овим или посебним законом,

(2)  спровођења мера очувања, унапређења и пре-
зентације природних вредности,

(3)  изградње објеката за коришћење вода, уређење 
водотока, обезбеђења пловидбе и спровођење 
заштитних мера на природним купалиштима, у 
складу са овим законом,

(4)  изградње објеката за заштиту вода од за-
гађења,

(5)  изградње објеката намењених одбрани држа-
ве,

(6)  формирања привремених депонија шљунка и 
песка тако да се не ремети пролазак великих 
вода, и на удаљености не мањој од 30 m од не-
брањене ножице насипа,

(7)  предузимања радњи ради заштите људи, жи-
вотиња и имовине,

(8)  вршења експлоатације минералних сировина 
у складу са овим и посебним законом;

3.  у поплавном подручју градити објекте на начин којим се 
омета протицање воде и леда или супротно прописима за 
градњу у поплавном подручју;

4.  садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском 
појасу ширине најмање 10 m од небрањене ножице на-
сипа ка водотоку и у брањеној зони на удаљености до 50 
m од унутрашње ножице насипа;

5.  копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу 
ширине најмање 10 m од небрањене ножице насипа пре-
ма водотоку, односно до 50 m према брањеном подручју, 
осим ако је њихова функција заштита од штетног дејства 
вода или је техничком документацијом, урађеном у скла-
ду са овим законом, доказано да није угрожена стабил-
ност насипа;

6.  мењати или пресецати токове подземних вода, односно 
искоришћавати те воде у обиму којим се угрожава снаб-
девање питком или технолошком водом, угрожавају ми-
нерална и термална изворишта, стабилност тла и објека-
та;

7.  мењати правац и јачину тока површинске воде која при-
родно протиче или отиче са водног земљишта које је у 
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приватној својини;
8. градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и 

обављати друге радње којима се ремети функција или уг-
рожава стабилност мелиорационих канала за одводња-
вање и у обостраном појасу ширине од најмање 5 m од 
тих канала предузимати радње којима се омета редовно 
одржавање ових канала;

9. одлагати чврсти отпад и друге материјале у водотоке, 
акумулације, ретензије, мелиорационе и друге канале, 
упуштати загађене воде или друге материје и вршити 
радње, којима се може оштетити корито и обала водото-
ка, утицати на промену његове трасе, нивое воде, коли-
чину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и 
других водних објеката или отежати одржавање водног 
система;

10. вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у 
кориту (осигурање обала, преграђивање корита, проши-
рење и продубљење корита и друго);

11. изводити радове који би могли угрозити стабилност бра-
не или њену намену, као и мењати природне услове у 
околини акумулационих и ретензионих басена на начин 
којим би се проузроковало клизања терена, појаве еро-
зије или настајање вододерина и бујица;

12. изводити друге радове који би могли да угрозе стабил-
ност и отежају одржавање регулационих, заштитних и 
других водних објеката.

Забрана вршења радњи може се проширити и изван граница 
водног земљишта, ако би се тим радњама угрозио водни режим 
или водни објекти. 

2.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Изградња на грађевинском земљишту ван Резервата одвијаће 
се у складу са овим Просторним планом и важећим планским до-
кументима (просторни и урбанистички планови) у деловима који 
нису у супротности са овим Просторним планом.

2.4.1. Грађевинско подручје насеља

Границе грађевинског подручја насеља преузете су из важеће 
урбанистичке документације. Евентуална промена граница 
грађевинског подручја насеља, као и изградња у грађевинском 
подручју насеља вршиће се на основу урбанистичких планова 
насеља или просторних планова општина (кроз шематски приказ 
уређења насеља). Није дозвољено планирање проширења грађе-
винског подручја насеља Ковиљ и Гардиновци у јужном делу на-
сеља, односно према Резервату. 

2.4.2. Грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља 

Изградња на грађевинском земљишту ван грађевинских под-
ручја насеља вршиће се према условима утврђеним овим Прос-
торним планом, просторним плановима општина или одгова-
рајућим урбанистичким плановима, у складу са Законом.

Грађевинско земљиште ван грађевинских подручја насеља су 
зоне кућа за одмор, радне зоне, површине и комплекси у функ-
цији туризма, спорта, рекреације, образовања и културе и инфра-
структурни објекти.

Зоне кућа за одмор се налазе на подручју општина Сремски 
Карловци и Инђија и преузете су из просторних планова наве-
дених општина. Изградња у овим зонама вршиће се у складу са 
условима из просторних планова општина Сремски Карловци и 
Инђија, а који морају бити усклађени са правилима уређења и 
грађења за ове зоне која су дефинисана у ППППН Фрушке горе.

Изградња у радним зонама које су обухвату овог Просторног 
плана, вршиће се на основу услова дефинисаних просторним 
плановима општина, односно одговарајућим урбанистичким 
плановима, уколико је просторним плановима општина утврђена 
њихова израда. Производне и прерађивачке делатности радних 
зона морају да задовољавају све критеријуме прописане за заш-
титу природе и животне средине у погледу очувања квалитета 
земљишта, воде и ваздуха.

Основна правила уређења су следећа:
 - морају имати довољно простора за потребе одвијања 

производног процеса, одговарајућу комуналну инфра-
структуру и морају задовољити услове заштите животне 
средине (земља, вода, ваздух);

 - морају имати: прилазни пут до мреже јавних путева пре-
ма условима и уз сагласност надлежног јавног предузећа 
за путеве; морају бити снадбевени инфраструктуром и 
инсталацијама неопходним за производни процес; за-
гађене отпадне воде морају се претходно пречистити пре 
испуштања у природне реципијенте; неоргански отпад 
мора се одвозити на одговарајуће депоније, а органски 
на даљу прераду;

 - у оквиру сваке радне зоне (комплекса) могу се градити 
пословни објекти, производни, складишни, економски, 
услужни, објекти инфраструктуре и сл.;

 - за пословне/радне објекте сопственик мора да обезбеди 
потребан број паркинг места на сопственој грађевинској 
парцели.

Туристичко-рекреативни комплекси или зоне могу бити у 
функцији различитих видова туризма (излетнички, културно-
манифестациони, етно, ловни, риболовни), образовања и култу-
ре (школе у природи, паркови скулптуре, уметничке колоније, 
летње позорнице), спорта, рекреације. Објекти могу бити разно-
врсни, као што су објекти за смештај и боравак посетилаца (хо-
тели, ресторани, школе у природи, уметничке колоније, летње 
позорнице, амфитеатри и сл.), здравствене установе (објекти и 
уређаји за коришћење природног лековитог фактора), спортски 
терени (базени, тениски терени, голф терени и сл.). Све слободне 
површине у склопу комплекса треба да буду парковски озелење-
не и хортикултурно уређене. Све површине намењене јавном ко-
ришћењу морају бити изграђене у складу са потребама особа са 
инвалидитетом и лица са посебним потребама.

Непосредно уз границу Резервата планирани су туристички 
локалитет ‚‘Тиквара‘‘ у КО Ковиљ и туристичко-спортско-рекре-
ативни комплекси у близини црпне станице ‚‘Калиште‘‘ у КО 
Каћ. 

Туристички локалитет ‚‘Тиквара‘‘ обухвата простор између 
границе Резервата и општинског пута Ковиљ – Гардиновци, на 
парцелама бр. 3287-3292, у оквиру кога на појединим парцелама 
постоје изграђени објекти. На овом локалитету могуће је рекон-
струисати постојеће објекте и изградити нове за потребе школе у 
природи, школе за старе занате, информациони центар за потре-
бе Резервата, стамбени објекат и др. За овај локалитет је потреб-
на израда урбанистичког пројекта (којим ће се ближе одредити 
намена објеката обухваћеном простору), уз прибављање услова 
Покрајинског завода за заштиту природе.

Локалитети туристичко-спортско-рекреативних комплекса у 
близини црпне станице ‚‘Калиште‘‘ су планирани  источно од 
црпне станице ‚‘Калиште‘‘, поред одбрамбеног насипа, у непо-
средној близини границе Резервата. Планирани локалитети су на 
парцелама бр. 6367-6370, бр. 6379-6382 и бр. 6397-6399 КО Каћ. 
На ова три локалитета могуће је градити смештајне капацитете 
као еко-бунгалове, угоститељске објекте, камп, спортске терене 
и друге садржаје намењене туризму, едукацији, ловству и рибо-
лову. Паркинг простор је обавезно обезбедити унутар сваког ло-
калитета (комплекса). Неопходно је задржати шумско земљиште 
око планираних комплекса, како би се задржало континуирано 
пружање станишта за животиње дуж насипа и канала. За реали-
зацију ових локалитета потребна је израда урбанистичког проје-
кта, а уколико је потребна промена регулације обавезна је израда 
плана детаљне регулације.

Mанастирски комплекс Ковиљ утврђен је као споменик култу-
ре – непокретно културно добро од великог значаја. Поред мана-
стирског комплекса утврђена је заштићена околина манастирског 
комплекса Oдлуком о утврђивању заштићене околине споменика 
културе Манастира Ковиљ (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 7/08). 
Простор у оквиру заштићене околине уређивати и користити у 
складу са наведеном Одлуком.

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА У РЕЗЕРВАТУ

Привезиште за чамце

Привезишта за чамце, планирана у близини плаже ‚‘Шлајз‘‘ (на 
Дунавцу до 30 везова), рибарске колибе (на Дунаву до 50 везо-
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ва) и код кампа (парцела 6756 КО Ковиљ) градити као покретне, 
који плутају на води и прате ниво водостаја. Понтоне је потребно 
везати за обалу, а зими се, по потреби, могу склањати а чамце 
извлачити на копно. Понтони могу имати облик латиничног сло-
ва L. Пре изградње и постављања понтона потребно је тражити 
услове Покрајинског завода за заштиту природе, а за привезиште 
на Дунаву и од Дирекције за пловне путеве. 

 
Шумски путеви и пешачке стазе

Изградњу шумских путева потребно је вршити у складу са 
Правилником о условима за коришћење шумских саобраћајница 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 22/98):

 - ширина пута минимално 3,5 m;
 - на прелазе преко депресија поставити мостове, да би се 
обезбедио стални проток воде и пролази за животиње;

 - на плитким депресијама поставити мостове од дрвених 
талпи у нивелети терена;

 - на влажним деловима пута поставити дрвене талпе;
 - ширина пешачке стазе минимално 1,0 метар.

Мрежу шумских путева у Резервату градити на основу посеб-
них основа газдовања шумама, годишњих планова газдовања и 
програма отварања шума управљача Резервата, у складу са усло-
вима датим овим Просторним планом и условима Покрајинског 
завода за заштиту природе.

Пешачке стазе градити ширине минимално 1,0 метар у завис-
ности од околног простора. За насипање стазе користити природ-
ни материјал, који се користи и за шумске путеве. 

У Резервату у режиму III степена заштите се на основу овог 
Просторног плана могу градити још и:

 - пунктови за потребе едукације и презентације природ-
них вредности у традиционалном стилу од дрвета (над-
стрешнице, столови, клупе) уз сагласност Покрајинског 
завода за заштиту природе;

 - противпожарне осматрачнице;
 - бициклистичка стаза према планираној траси и прави-
лима грађења за инфраструктуру дата у наредном пог-
лављу.  

3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ 
И ОБЈЕКТЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Путни - друмски саобраћај 
 - државни пут I реда – ауто-пут (Е-75), изградити у окви-
ру постојећег коридора (лева-јужна трака), а десну траку 
одговарајућим активностима (одржавање, реконструк-
ција) задржати на одговарајућем нивоу услуге у складу 
са положајем и рангом овог путног капацитета као дела 
коридора Х;

 - државни пут I реда бр. 21, Нови Сад – Рума – Шабац,  у 
оквиру обухвата ППППН ће се градити према предло-
женој траси ван насеља, за моторни саобраћај интерре-
гионалног нивоа са елементима и објектима за овај хије-
рахијски ниво саобраћајница;

 - трасу државног пута изабрати тако да се минимизира 
заузимање новог пољопривредног земљишта, као и да 
се делимичном комасацијом минимизира нарушавање 
постојећа организација атара;

 - државне путеве II реда (новоустановљене трасе) треба 
модернизовати - градити у оквиру утврђеног путног ко-
ридора са елементима који припадају том рангу пута, с 
тим да се води рачуна о функционалности и рационал-
ности градње;

 - државнe путe I и II реда, потребно је реконструисати у 
оквиру постојећих коридора уз обезбеђење елемената 
активне и пасивне безбедности који припадају том рангу 
пута. Сва укрштања решити у складу са условима упра-
вљача над јавним путевима, кроз израду одговарајућих 
урбанистичких планова, уз обезбеђење потребних еле-
мената безбедности и увођење одговарајуће сигнализа-
ције. Дуж ових путева минимизирати број укрштања са 
атарским путевима а у перспективним радним зонама 

ван насеља  обезбедити сервисну саобраћајницу која ће 
оптимизирати број саобраћајних прикључака (искључи-
во преко постојећих саобраћајних прикључака атарских 
путева на јавне путеве, уз претходно прибављене услове 
за реконструкцију постојећег саобраћајног прикључка и 
уз сагласност управљача над јавним путем);

 - профиле државних путева I и II реда у насељеним мести-
ма обезбедити као насељске саобраћајнице са елементи-
ма уличног профила који омогућује сегрегацију мотор-
ног (динамичког) и немоторног саобраћаја - обостране 
пешачке стазе са зеленим појасом између површина и 
по могућству сепарисаном бициклистичком стазом. У 
зависности од обима саобраћаја у центрима насеља 
предвидети семафоре и друга решења у циљу заштите 
насељских функција             (мере успоравања саобраћаја 
и сл.);

 - елементи (препоруке) државних и општинских путева 
дати су у следећој табели:

ПУТЕВИ ДП I реда ДП II реда Општински 
путеви

ширина коридора (m) 100 (ауто-пут )
80 (остали  ДП) 40 20 

ширина путног појаса 
(m)

80 (ауто-пут )
40 (остали  ДП) 20 10 

саобраћајне траке (m) 2x3,5 2x3,25 2x3,0

ивичне траке (m) 2x0,35 2x0,3 2x0,3

банкина (m) 2x1,5 2x1,2 2x1,0

Носивост тежак саобраћај
средње 
тежак 

саобраћај
лак саобраћај

Vrac (km/h) 120 (ауто-пут)
100 (остали ДП) 80 (50) 60 

     
 - укрштања путева и пруга обезбедити следећим решењи-
ма:

 - укрштање државног пута I реда  и пруге као и осталих др-
жавних путева који имају повећан обим саобраћаја пред-
видети у денивелацији са обебеђењем задовољавајућих 
елемената активне и пасивне безбедности саобраћаја  
(обезбеђење слободног профила),

 - укрштаје државних путева I реда и осталих јавних пу-
тева међусобно  решити укрштањима у нивоу са одгова-
рајућом прегледношћу и осталим безбедносним мерама;   

 - општинске – локалне путеве пројектовати по устаљеним 
трасама- атарским путевима са минимизацијом новог 
заузимања пољопривредног земљишта али са обез-
беђењем потребних елемената за безбедна кретања.

У оквиру обухвата Просторног плана егзистираће различити 
хијерархиjски нивои некатегорисани - атарски путеви за које се 
утврђују следећи услови:

 - главни атарски пут има ширину коридора од 12 - 15 m у 
коме се смешта сва  инфраструктура и коловоз;

 - сабирни атарски пут има ширину коридора 8 - 10 m и 
служи за двосмерни саобраћај;

 - приступни атарски пут има ширину коридора 4 - 6 m и 
у њему се одвија једносмерни саобраћај, а на деоницама 
где су обезбеђене мимоилазнице и двосмерни саобраћај.

Прилазни путеви до садржаја у атару се воде кроз ове коридоре 
а димензије и изграђеност коловоза (земљани, тврди или савре-
мени застор) се утврђују у зависности од очекиваног саобраћаја.

Железнички саобраћај 

За планирану изградњу, реконструкцију и модернизацију же-
лезничких капацитета (пруга и постројења) на простору обухвата 
Просторног плана, потребно је претходно урадити саобраћај-
но-техничко–технолошке студије које ће тачно дефинисати све 
потребне активности у оквиру реконструкције и модернизације 
која ће задовољити прописане услове и нормативе из Закона о же-
лезници, као и нормативе Железнице Србије (Правилник 314 и 
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315), уз обавезну имплементацију решења у ниже облике планске 
документације. 

Елементи (препоруке) железничких пруга дати су у следећој 
табели:

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ
ПРУГЕ Магистралне Остале пруге

Индустријска
пруга 

(колосек) 

ширина коридора 
(m) 400 400 

ширина пружног 
појаса (m)

16 (12 у 
насељу)

16 (12 у 
насељу)

ширина колосека 
(mm) 2 x 1435 1435 1435 

минимални 
полупречник

кривине Rmin (m)
300 300 180

макс.нагиб 
нивелете ( ˚ ) 12,5 25 25

носивост (kN) 225 kN 180 kN (150)180 kN

Vrac (km/h) 250 (120) 160 60

Водни саобраћај 

Све садржаје и програме развоја у оквиру обале пловног пута 
реке Дунав треба ускладити са Правилником Дунавске комисије.

Приликом изградње објеката у оквиру пловног пута Дунав, ус-
лове треба тражити од Дирекције за пловне путеве ‚‘Пловпут‘‘ из 
Београда која је задужена за одржавање и развој пловних путева.

Услови за ову деоницу Дунава (km 1224.8 – km 1257.8) износе:
 - минимална дубина пловног пута при ЕН (ниски пловид-
бени ниво) је H=2,5 m;

 - ширина пловног пута  Bpl = 200 m;
 - минимални радијус кривине пловног пута је R=1000 m.

Немоторни саобраћај

Пешачке и колско-пешачке стазе (до микролокалитета) могуће 
је градити уз следеће препоруке:

 - минимална ширина пешачке стазе 1,0 m, 
 - минимална ширина пешачко-колске стазе 5,0 m, 
 - изградња застора је могућа од доступних материјала 
(препорука: земља, камени агрегат, шљунак и сл.) као и 
од савремених материјала (асфалт и др.). За колско -пе-
шачке стазе обавезна је стабилизација застора.

Бициклистичке стазе потребно је реконструисати/градити уз 
следеће препоруке:

 - минимална ширина бициклистичке  стазе  1,5 m (2,5 m - 
двосмерни саобраћај),

 - изградња застора од доступних материјала уз обавезну 
стабилизацију истог, могућа је и примена савремених 
материјала (асфалт),

 - застор мора бити раван, без улегнућа и одговарајуће но-
сивости. 

Објекти преко водотока (мостови):
 - изградња од природних материјала – дрвета,
 - искључиво за пешачки и режимски (повремени) колски 
саобраћај (искључиво путничка возила),

 - минимална ширина моста  5,0 m  (колско-пешачки мост 
7,0 m),

 - носивост за лак саобраћај,
 - обавезна изградња заштитне ограде на мостовима мини-
малне висине 1,2 m.

Пратећи садржаји уз путеве

Станице за снабдевање горивима (ССГ) као пратећи путни 
садржаји се могу градити уз све путеве, на деоницама унутар 
и ван насеља, придржавајући се основних одредби које прози-
лазе из Закона о јавним путевима. У појасу уз државне и оста-
ле путеве унутар насеља избор микролокације пре свега зависи 

од постојећег броја и стања ССГ, зонинга  насеља, постојећих и 
планираних намена простора, заштићених природних добара, 
као и других релевантних података (стање еколошких параме-
тара, правци дувања ветрова, положаја индустријских и других 
еколошки проблематичних садржаја, положаја стамбених зона, 
школа и свих других садржаја где је могуће потенцијално угро-
жавање животне средине).

Опште смернице за избор микролокације ССГ-ма (бензинске и 
гасне станице) уз обавезно испуњавање инфраструктурних, ко-
муналних, еколошких и осталих услова,  а на основу претходно 
урађеног Плана детаљне регулације су:

1.  Ако је у питању само основни садржај (станица за снабде-
вање горивом)

 - 60 m ширина фронта парцеле;
 - 30 m дубина парцеле.

2.  Ако су у питању основни и додатни садржаји (ССГ, сервис, 
праоница, мотел и др.)

 - 0,5 – 1,5  ha  површине за смештај свих потребних садр-
жаја;

 - придржавање прописаних удаљености од раскрсница и  
укрштаја са другим инфраструктурним системима.

Ови објекти могу се градити  на удаљености у зависности од 
ранга државног или општинског пута и то:

 - 20 m (ЗОЈП чл.1 и чл.29) од спољне ивице земљишног 
појаса ДП I реда;

 - 10 m (ЗОЈП чл.1 и чл.29) од  спољне ивице земљишног 
појаса ДП II реда; 

 - 5 m   (ЗОЈП чл.1 и чл.29) од спољне ивице земљишног 
појаса општинског  пута.

Уз јавне путеве се могу градити и пословни објекти, објекти 
за смештај пољопривредне механизације, складиштење и пре-
раду пољопривредних производа. Ове садржаје препоручљиво 
је координисано везивати на државне путеве преко сервисне 
саобраћајнице, са периодичношћу од минимално 400 m између 
прикључака.

Аутобуска стајалишта се могу градити уз све путеве у обли-
ку сепарисаних ниша и са елементима који обезбеђују безбедан 
трансфер путника и одвијање динамичког саобраћаја.

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Снабдевање водом
 - снабдевање водом насеља која су на простору у обухвату 
Просторног плана обезбедити из локалних водозахвата;

 - дугорочно посматрано, трајно решење водоснабдевања 
представља изградња новосадског регионалног система; 

 - око постојећих и планираних изворишта подземних 
вода, као и објеката који су у функцији водоводног сис-
тема (резервоари, црпне станице и доводник) дефиниса-
ти зоне и појасеве санитарне заштите изворишта према 
Закону о водама и у складу са Правилником о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне заштите из-
воришта водоснабдевања (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 
92/08);

 - извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (ре-
зервоари, црпне станице и др.), како би се комплетирао 
цео систем, а тиме безбедили и потребни капацитети;

 - снабдевање индустрије водом нижег квалитета обезбе-
дити захватањем из речних система или из подземља, 
захватањем прве издани. Висококвалитетну воду могу 
користити само индустрије које по природи технолош-
ког процеса захтевају квалитетну воду (прехрамбена 
индустрија);

 - код снабдевања индустријских капацитета, који про-
дукују веће количине отпадних вода, увести обавезу 
рационализације потрошње увођењем процеса рецир-
кулације;

 - трасу водоводне мреже у насељу полагати између две 
регулационе линије у уличном фронту, по могућности у 
зелени појас. Трасу полагати са једне стране улице или 
обострано, зависно од ширине уличног фронта;

 - трасе регионалних система полагати уз главне путне 
правце, а према усвојеним пројектним решењима;

 - пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим 
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уличним инсталацијама обезбедити челичном заштит-
ном цеви, односно према рангу пута и условима путне 
привреде;

 - дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,20 
m од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног 
оптерећења;

 - сви радови на пројектовању и изградњи водоводног сис-
тема морају се извести у складу са законом и уз саглас-
ност надлежних органа.

Одвођење вода
 - у насељима пројектовати и градити канализациону мре-
жу као сепаратну, тако да се посебно прихватају сани-
тарне, а посебно атмосферске воде;

 - извршити предтретман отпадне воде индустрије до ни-
воа квалитета који задовољава санитарно-техничке ус-
лове за испуштање у јавну канализацију, па их тек онда 
упустити у  насељску канализациону мрежу;

 - минимални пречник уличних канализа-
ционих колектора не сме бити мањи од  
ø200 mm;

 - минималне падове колектора одредити у односу на ус-
војене пречнике, према важећим прописима и стандар-
дима;

 - црпне станице фекалне канализације радити као шахтне 
и лоцирати их у зеленој површини са прилазом за сер-
висно возило;

 - пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити 
на насељским постројењима за пречишћавање отпадних 
вода (ППОВ) до степена који пропише надлежно во-
допривредно предузеће;

 - атмосферску канализацију градити делимично као за-
цевљену, положену уз уличне саобраћајнице, а дели-
мично као отворену, у зависности од техно-економске 
анализе;

 - атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити 
од механичких нечистоћа на таложнику, односно сепа-
ратору уља и масти;

 - одвођење атмосферских вода из индустријских зона и 
комплекса вршити искључиво преко сепаратора уља и 
масти;

 - све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама оба-
везно зацевити према важећим прописима и стандарди-
ма.

Хидротехнички објекти и системи
 - улив атмосферских вода у мелиоративне канале извести 
путем уређених испуста који су осигурани од ерозије и 
који не залазе у протицајни профил канала;

 - забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, ус-
поравање и дизање нивоа воде, чиме би се могао пореме-
тити постојећи режим вода на објектима и у земљишту;

 - Израдити хидрауличко-хидролошку студију тока Дуна-
ва од km 1225 до km 1250, која ће обухватити анализу 
плављења рукаваца, меандара, фокова, бара, мочвара, 
високих греда и дати услове њихове ревитализације у 
смислу одрживог и побољшаног развоја резервата;

 - уређење отворених канала и регулационих радова на ко-
ритима потока и мелиоративних канала биће дефиниса-
но израдом одговарајуће пројектно-техничке докумен-
тације и у складу са водним условима;

 - дуж обала реке и канала, са обе стране обезбедити по 
минимум 14,0 m (у грађевинском подручју минимум 7,0 
m) слободног простора преко којег ће се вршити одржа-
вање канала;

 - одбрамбени насип мора бити заштићен 
тако да се у брањеном појасу ширине  
100 m и небрањеном појасу ширине 60 m не могу гради-
ти никакви објекти, копати канали, садити дрвеће и сл., 
у складу са одредбама Закона о водама.

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Зона заштите термоенергетске инфраструктуре

Заштитни коридор гасовода, нафтовода и продуктовода дефи-
нисан је Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних 

угљоводоника (‚‘Службени лист СРЈ‘‘, бр. 29/97), односно Зако-
ном о енергетици и одговарајућим правилницима и износи 200 
m на једну и другу страну од осе цевовода. У појасу ширине 30 
m са једне и друге стране од осе цевовода забрањена је изградња 
објеката у заштитном коридору.

Гасоводна и нафтоводна инфраструтура

Гасводну и нафтоводну инфраструктуру градити и дистрибу-
цију вршити у складу са Правилником о техничким условима и 
нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљово-
доника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима 
и гасоводима за међународни транспорт („Службени лист СФРЈ“, 
бр. 26/85) и Правилника о техничким нормативима за пројекто-
вање и полагање дистрибутивног гасовода од ПЕ цеви за радни 
притисак до 4 бара (‚‘Службени лист СРЈ‘‘, бр. 20/92), Законом 
о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника 
(‚‘Службени лист СРЈ‘‘, бр. 29/97), Закона о транспорту, дистри-
буцији и коришћењу природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 
66/91, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96).

Основни услови и правила грађења за гасоводну инфраструк-
туру за подручје обухвата Просторног плана су изводи из горе 
поменутих Закона и Правилника:

Гасоводи и нафтоводи високог притиска и гасоводи средњег 
притиска и објекти у саставу гасовода

Гасовод и нафтовод се може градити у путном појасу нека-
тегорисаног пута, на пољопривредном земљишту, на шумском 
земљишту у појасу шумског пута и стазе, уз сагласност власника 
(корисника) парцеле. 

Удаљеност укопаног гасовода средњег притиска од стубова 
електричне расвете, надземне нисконапонске и телекомуника-
ционе мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубо-
ва, односно  у складу са условима надлежних предузећа. 

При укрштању цевовода гасовода и нафтовода са високонапон-
ским водовима, обавезна је израда Елабората утицаја далековода 
на гасовод. 

Ако се гасовод и нафтовод поставља испод саобраћајнице 
прокопавањем те саобраћајнице, полаже се у ров на пешчану 
постељицу и са двоструком антикорозионом изолацијом, према 
прописима. Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице бу-
шењем рова испод те саобраћајнице, мора се употребити одгова-
рајућа заштитна цев гасовода.

Укрштање и паралелно вођење гасовода и нафтовода са са-
обраћајницама, водотоцима и каналима, електроенергетским и 
телекомуникационим кабловима мора бити у складу са условима 
надлежних предузећа за инфраструктуру.

Укрштање са каналима и водотоцима може се извести и поста-
вљањем гасовода и нафтовода са заштитном цеви на конструк-
цију мостова.  

Код проласка у близини или паралелног вођења гасовода уз 
друге објекте одстојање не сме бити мање од:

 - 10,0 m од спољне ивице путног појаса државног пута I 
реда;

 - 5,0 m од спољње ивице путног појаса државног пута II 
реда и општинског пута;

 - 1,0 m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских 
објеката, уколико не угрожава стабилност објекта;

 - 0,5 m од спољне ивице других укопаних инсталација и 
мелиорационих  објеката;

 - 10,0 m од ножице насипа регулисаних водотока и канала.
Гасоводна мрежа ниског притиска (дистрибутивна мрежа) 

 - гасовод ниског притиска градити  подзмено;
 - дубина полагања гасовода мора бити  минимално 0,8 m;
 - локација ровова треба да је у зеленом појасу између тро-
тоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и 
бетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса 
гасовод градити испод уличног тротоара, бетонираних 
платоа и површина или испод уличних канала за одвод 
атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или ри-
гола. 

Укрштање и паралелно вођење гасовода са другим подземним 
инсталацијама и другим инфраструктурним објектима извести у 
складу са условима од надлежних институција и власника инста-
лација. 



27. фебруар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 3 - Страна 409

Дистрибутивни гасовод се не може градити  испод зграда и 
других објеката. Надземно полагање дистрибутивног гасовода се 
врши само изузетно, уз посебну заштиту од механичких, темпе-
ратурних и утицаја стварања кондензата.

Удаљеност укопаних гасоводних инсталација од стубова елек-
тричне расвете, надземне нисконапонске и телекомуникационе 
мреже, мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, од-
носно у складу са условима надлежног предузећа за инфраструк-
туру.

Гасни прикључак 

Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја 
уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. При пола-
гању гасног прикључка поштовати одредбе важећих прописа који 
ову област уређују. Сагласност за прикључење на јавну дистрибу-
тивну гасну мрежу затражити од надлежног дистрибутера гаса. 
Траса цевовода мора остати трајно приступачна.

Гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и екс-
плозивних материја. Кућни-мерно регулациони сет не сме се по-
стављати унутар објекта, на места где нема природне вентила-
ције, мора бити удаљена од електричног ормарића минимално 1,0 
m, као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1,0 m 
мерено по хоризонтали. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Општа правила грађења електроенергетске инфраструктуре:
 - Трафостанице градити као зидане, монтажно-бетонске 
(МБТС) и стубне (СТС), за  рад на 20 kV напонском ни-
воу на основу услова из Плана;

 - Површина за изградњу зидане или МБТС трафостанице 
треба да буде око 5,0Х6,0m, минимална удаљеност од 
других објеката треба да буде  3m.

 - Стубна трафостаница се може градити у линији 
постојећег надземног вода или ван њега на парцели влас-
ника (корисника), најмање 3,0 m од других објеката;

Електроенергетску подземну  мрежу градити по следећим ус-
ловима: 

 - Електроенергетску мрежу градити у коридорима са-
обраћајница,  некатегорисаних путева, шумским путе-
вима и стазама, ван зона I и  II степена заштите заштиђе-
ног добра;

 - Електроенергетску мрежу градити подземно, а у случају 
плавног терена иста може бити грађена и надземно;

 - Дубина полагања каблова треба да буде најмање 0,8 m;
 - Каблове полагати поред саобраћајница и уз удаљеност 
мин. 1,0 m од коловоза и 0,5 m од пешачких стаза, од-
носно по условима надлежног предузећа за путеве;

 - У коридорима државних путева каблови који се граде  
паралелено са државним путем, морају бити поставњени 
минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила 
пута;

 - Минимална дубина постављања каблова и заштитних 
цеви (при укрштању са државним путем) износи 1,50 m 
мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте 
заштитне цеви.

Електроенергетску надземну  мрежу треба градити по сле-
дећим условима: 

 - Средњенапонску 20(35) kV мрежу и нисконапонску мре-
жу на шумском земљишту градити подземно у путном 
појасу шумског пута или стази, док ће се високонапон-
ска мрежа (110 kV) градити надземно, по могућности у 
постојећим коридорима;

 - У заштићеном природном добру електроенергетску 
мрежу градити на основу плана детаљне регулације и у 
складу са условима надлежног Покрајинског завода за 
заштиту природе Србије;

 - Око надземних 110 kV далековода обезбедити коридор 
25 m, око 220kV 35 m, а око 400 kV 40 m од осе далеково-
да са обе стране;

 - Грађење објеката у овом коридору, као и засађивања ста-
бала мора бити у складу са,техничким условима заштите 
подземних металних цевовода од утицаја електроенергет-

ских постројења СРПС Н.ЦО. 105 (Службени лист СФРЈ 
бр. 68/86), Заштитом телекомуникационих постројења 
од утицаја електроенергетских постројења, Заштитом 
од опасности СРПС Н.ЦО. 101 (Службени лист СФРЈ,  
бр. 68/88), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења 
(Службени гласник РС,бр. 36/09), као и условима на-
длежног предузећа; 

 - Електроенергетску мрежу градити у складу са Правил-
ником о техничким нормативима за изградњу надзем-
них електроенергетских водова називног напона 1kV do 
400kV (Службени лист СФРЈ, бр. 65/88 и  Службени лист 
СРЈ 18/92);

 - Средњенапонску(20(35) kV и нисконапонску мрежу до 1 
kV градити по условима из Просторног плана; 

 - Проводнике електроенергетског вода постављати на 
гвоздене, односно бетонске, стубове;

 - Стубове надземне мреже на плавном терену, за потребе 
садржаја у природном добру, постављати поред путе-
ва (некатегорисаног, шумског) на мининималном  рас-
тојању од 0,5-1,0 m

 - Паралелно вођење и укрштање електроенергетске ин-
фраструктуре са саобраћајном, водопривредном, енер-
гетском и телекомуникационом инфраструктуром мора 
бити у складу са условима надлежних предузећа за ин-
фраструктуру;

 - Минимална удаљеност електричног стуба од земљиш-
ног појаса пута при укрштању, треба да буде од 10-40m у 
зависности од категорисаности пута, односно по услови-
ма надлежног предузећа за путеве;

 - Минимална висина најнижих високонапонских провод-
ника треба да буде око 7,5m, при укрштању са путевима, 
односно по условима надлежног предузећа за путеве;

 - Минимална удаљеност електричног стуба од пружног 
појаса неелектрифициране пруге при укрштању, треба 
да буде од 5,0-10,0 m, а минимална висина најнижих 
проводника 7,0 m, односно по условима надлежног пре-
дузећа;

 - Минимална удаљеност електричног стуба од пружног 
појаса електрифициране пруге при укрштању, треба да 
буде минимално 15,0 m, а минимална висина најнижих 
проводника 12,0 m, односно по условима надлежног пре-
дузећа.

Правила за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и 
објеката трафостаница 20/04 kV

Реконструкција надземних водова  свих напонских нивоа  вр-
шиће се на основу овог Плана и условима надлежног предузећа, 
а подразумева замену стубова, проводника или уређаја и опреме 
за уземљење и заштиту и др., трансформацију напона,  поштујући 
постојећу трасу вода и локацију трафостаница 20/0,4 kV.   

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Електронска комуникациона мрежа (ЕК) обухвата све врсте 
каблова који се користе за потребе електронских комуникација 
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др.) као електронске комуника-
цоне објекте. Изградња електронске комуникационе инфраструк-
туре и објеката  реализоваће се по условима из Плана.

Електронску комуникациону мрежу градити подземно на под-
ручју Плана, у коридорима саобраћајница свих нивоа и ван зона I 
и  II степена заштите заштиђеног добра. 

Електронска комуникациона инфраструктура ван грађевин-
ског подручја насеља

ЕК мрежу градити у коридорима саобраћајница свих нивоа, 
некатегорисаних и шумских  путева и стазама, ван зона I и  II 
степена заштите заштиђеног добра;

Дубина полагања ЕК каблова треба да је најмање 0,8-1,2m;
Ако постоје постојеће трасе, нове ЕК каблове полагати у исте;
При паралелном вођењу ЕК и електроенергетских каблова до 

10 кV најмање растојање мора  бити 0,50m и 1,0m за каблове на-
пона преко 10 кV. При укрштању најмање вертикално растојање 
од електроенергетског кабла мора бити 0,50m, а угао укрштања 
око 90°;
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При паралелном вођењу ЕК и гасних инсталација, најмање рас-
тојање ЕК каблова од гасовода високог притиска изнад 1,6 bara, 
мора бити најмање 1,5m, a кабловски разделници и кабинети 4,0 
m, од гасних инсталација, високог притиска испод 1,6 bara, мора 
бити најмање 0,6m, од гасних инсталација, високог притиска ис-
под 1,6 bara, мора бити најмање 0,6m,a кабловски разделници и 
кабинети 4,0 m, од гасних инсталација, средњег притиска 0,5-1 
bara, мора бити најмање 0,4m,a кабловски разделници и кабинети 
2,0 m и од од гасних инсталација ниског притиска до 0,5 bara, 
мора бити најмање 0,4m, a кабловски разделници и кабинети 1,0 
m;     

При укрштању  ЕК и гасних инсталација, најмање растојање 
ЕК каблова од гасовода високог притиска изнад 1,6 bara, мора 
бити најмање 0,4m, a подручје укрштања је 1,5 m, од гасних ин-
сталација, високог притиска испод 1,6 bara, мора бити најмање 
0,4m, a подручје укрштања је 1,0 m, гасовода средњег и ниског 
притиска мора бити најмање 0,4m, a подручје укрштања је 0,4 m 
мора бити најмање 0,4m, a подручје укрштања је 1,5 m,;     

При укрштању и паралелном вођењу ЕК кабла са цевоводом во-
довода, хоризонтално растојање мора бити  најмање 0,6 m, а вер-
тикално 0,5 m, од цевовода одводне канализације, хоризонтално 
растојање мора бити најмање 0,5m, као и  вертикално растојање.

У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и пре-
ласка на нову технологију развоја  у области електронских еко-
муникација, потребно је обезбедити приступ свим планираним 
објектима путем ЕК канализације од планираног ЕК окна до 
просторије планиране за смештај електронске комуникационе 
опреме унутар парцела корисника;

За потребе удаљених корисника, може се градити бежична (РР) 
електронска комуникациона мрежа.

Услови грађења бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих обје-
ката: 

 - Објекти за смештај електронских комуникационих 
уређаја фиксне, мобилне електронске комуникационе 
мреже  и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, баз-
них радио станица, радио релејних станица, као и антене 
и  антенски носачи  могу се поставити у оквиру објекта, 
на слободном простору, у зонама привредне делатности, 
у објекту у оквиру појединачних корисника, у оквиру 
комплекса појединачних корисника;

 - Слободностојеће антенске стубове, као носаче антена 
по могућности градити у привредним зонама и ободима 
насеља и атару;

 - Слободностојећи антенски стубови у заштићеном при-
родном добру се могу градити у III степену заштите на 
локацијама предвиђеним ППППН;

 - Објекат за смештај  електронске комуникационе и РТВ 
опреме може бити зидани или монтажни;

 - Комплекс са електронском комуникационом  опремом и 
антенски стуб морају бити ограђени;

 - Напајање електричном енергијом вршиће се из нискона-
понске мреже 0,4 kV;

 - До комплекса за смештај мобилне комуникационе оп-
реме и антенских стубова са антенама обезбедити 
приступни пут мин. ширине 3 m до најближе јавне са-
обраћајнице;

 - Слободне површине комплекса озеленити.

Услови за подизање заштитних појасева зеленила

Ради формирања заштитних појасева зеленила (ветрозаштит-
ни и пољозаштитни) ван простора СРП ‚‘Ковиљско петровара-
дински рит‘‘ и Националног парка ‚‘Фрушка гора‘‘, а у оквиру са-
обраћајне, водне инфраструктуре и пољопривредног земљишта, 
дате су смернице за њихово подизање. Уколико постоји довољна 
ширина регулације у  оквиру саобраћајне и водне инфраструкту-
ре, могуће је формирати заштитне појасеве, али је нерационално 
да њихова ширина буде мања од 5м.

Смернице, које представљају препоруку за формирање заш-
титних појасева у оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре 
ван заштићених подручја су:

- у оквиру заштитног појаса  ДП I реда се не планира по-
дизање заштитних  појасева зеленила, осим  уколико ши-
рина заштитног појаса то дозвољава, 

- у оквиру заштитног појаса ДП II реда, уколико шири-
на заштитног појаса то дозвољава, могуће је формирати 
заштитни појас зеленила ширина од 11 m                          ( 
формирати га  обострано са сваке стране по 5,5 m),

- у оквиру заштитног појаса  општинског пута, уколико 
ширина појаса то дозвољава, могуће је формирати заш-
титне појасеве минимум 5 m,

- на местима међусобног укрштање саобраћајне и друге 
инфраструктуре, при садњи заштитних појасева зелени-
ла, потребно је придржавати се услова везаних за безбед-
ност саобраћаја,

- ускладити положај заштитних појасева зеленила са 
постојећом и планираном подземном и надземном ин-
фраструктуром,

- у оквиру водног земљишта уз канале, уколико постоји 
довољна ширина њихове регулације, могуће је формира-
ти заштитне појасеве зеленила ван појаса потребног за 
одржавање канала и 

- у оквиру водног земљишта уз водотоке и канале уз које 
су формирани насипи, могуће је формирати заштитне 
појасеве зеленила или друге засаде дрвећа, водећи рачу-
на о заштити насипа. 

Смернице које представљају препоруку за формирање заштит-
них појасева зеленила  у оквиру пољопривредног земљишта ван 
заштићених подручја (пољозаштитни појасеви), који се подижу 
ради заштите од ветра и еолске ерозије уз некатегорисане путеве 
и каналску мрежу:

-  формирање појасева од просечно 10м ширине (минимум 
6 м),

-  формирање главних појасева управно на правац дувања 
ветра, а споредних управно на правац главних појасева,

-  формирање једноредних или дворедних појасева у зони 
мање угрожености од ветра, а у зони јаког ветра и суше 
појасева од 3-5 редова од лишћарских врста аутохтоног 
порекла,

-  формирање појасева на међусобном растојању од 30 њи-
хових висина, како би се остварили ефекти заштите од 
ветра, одношења земљишта и усева у фази семена,

-  формирање ажурних типова појасева (са већим бројем 
отвора распоређених по целом профилу појаса) и

-  анализа својине земљишта  потребног за формирање 
заштитних појасева зеленила. 

Потребна је према условима из овог Плана, израда планске и 
техничке документације (основе газдовања шумама и пројектнa 
документација) којом ће се одредити сви заштитни појасеви зе-
ленила, посебно просторни распоред и типови заштитних пољо-
заштитних појасева, дефинисати њихова ширина, међусобна рас-
тојања и конкретан избор врста, у складу са условима станишта, 
уз забрану коришћења инвазивних врста. За формирање заштит-
них појасева је потребно прибавити услове Покрајинског завода 
за заштиту природе. 

V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
И УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ

Имплементација Просторног плана представља процес приме-
не и спровођења циљева и решења утврђених Просторним пла-
ном. Реализација овог процеса захтева дефинисање система упра-
вљања просторним развојем (у оквиру актуелног законодавства 
и институционалног амбијента), затим утврђивање потребних 
активности, мера и инструмената за имплементацију, утврђи-
вање приоритета у имплементацији, као и утврђивање учесника 
у процесу имплементације и њихових обавеза, овлашћења и од-
говорности.

Управљање просторним развојем се заснива на постојећем сис-
тему управљања у Републици Србији и подразумева координира-
не активности различитих нивоа органа државне управе у про-
цесу коришћења, уређења, развоја и заштите планског подручја:

 - државни ниво – ресорна министарства Владе РС;
 - покрајински ниво – ресорни секретаријати Владе АПВ;
 - ниво локалних самоуправа – ресорна оделења и службе 
јединица локалне самоуправе.
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Управљање просторним развојем представља процес доноше-
ња одлука, заснованих на потреби реализације циљева и решења 
утврђених Просторним планом, при чему приоритет имају функ-
ције и садржаји од заједничког, јавног значаја. Примарну одговор-
ност за реализацију ових садржаја имају органи државне управе. 

Реализација функција и садржаја јавног значаја, представља 
неопходан предуслов за реализацију свих осталих планских ре-
шења, те има карактер развојног ‚‘прага‘‘. Без њихове реализа-
ције, не могу се очекивати значајни развојни ефекти у другим 
областима привређивања. Наведени државни органи, у складу са 
својим нивоом, овлашћењима, обавезама и одговорностима, мо-
рају бити координатори планираних активности и актера у про-
цесу имплементације. Активности свих нивоа управљања морају 
бити међусобно усклађене.

Активности на имплементацији Просторног плана вршиће се 
преко органа и тела, која ће формирати Извршно веће Аутономне 
Покрајине Војводине.

Средства за финансирање ових активности обезбедиће се из 
средстава  АП Војводине, општина у обухвату Просторног плана, 
посебних фондова, могућих концесионара, иностраних донатора 
и спонзора, као и средстава грађана, корисника и инвеститора на 
подручју Просторног плана.

Сходно томе у имплементацији Просторног плана учествују:
 - Републичка агенција за просторно планирање, Органи-
зациона јединица за територију АП Војводине;

 - Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине;

 - Покрајински секретаријат за енергетику и минералне 
сировине;

 - Покрајински секретаријат за привреду;
 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство 
и водопривреду;

 - Покрајински секретаријат за образовање, управу и на-
ционалне заједнице;

 - Покрајински завод за заштиту споменика културе;
 - Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад; 
 - ЈП „Војводинашуме“, ШГ ‚‘Нови Сад‘‘, Нови Сад;
 - ЈП ‚‘Воде Војводине‘‘ Нови Сад;
 - ЈП ‚‘Национални парк Фрушка гора‘‘, Сремска Камени-
ца;

 - ЈП Путеви Србије, Београд;
 - ЈП Железнице Србије, Београд;
 - Дирекција за унутрашње пловне путеве ‚‘Пловпут‘‘, Бе-
оград;

 - ‚‘Електровојводина‘‘, Електродистрибуција ‚‘Нови Сад‘‘, 
Нови Сад;

 - ЈП ЕМС Београд;
 - Предузеће за телекомуникације ‚‘Телеком Србија‘‘, Ди-
рекција за технику, Извршна јединица  Нови Сад, Нови 
Сад;

 - ‚‘НИС-Нафтагас‘‘, Нови Сад;
 - Град Нови Сад и Скупштине општина Инђија, Сремски 
Карловци и Тител. 

2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНИХ И 
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ДРУГЕ РАЗВОЈНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

Смернице за израду просторних планова

Овим Просторним планом дефинисано је уређење, коришћење 
и заштита подручја посебне намене – Резервата кроз планска ре-
шења развоја, која је обавезно уградити приликом израде прос-
торних планова општина које се налазе у обухвату Просторног 
плана. Правила уређења, грађења и коришћења подручја Резер-
вата, спроводиће се сагласно решењима из овог Плана и утврђе-
ним режимима заштите из важеће Уредбе о заштити специјалног 
резервата природе ‚‘Ковиљско – петроварадински рит‘‘) и оба-
везујућа су за израду просторних планова нижег хијерархијског 
нивоа. Основна намена простора у границама Резервата, дефини-
сана предметним Просторним планом, не може се мењати пла-
новима нижег хијерархијског нивоа. Поред тога, дате су основне 
смернице и за простор изван Резервата кроз поглавље ‚‘Правила 
уређења за простор ван граница Резервата‘‘ (по основним катего-

ријама земљишта и то за пољопривредно, шумско, водно и грађе-
винско земљишта), које је потребно детаљније разрадити кроз 
израду просторних планова. У току је израда просторних плано-
ва: Просторни план Града Новог Сада, Просторни план општине 
Инђија и Просторни план општине Сремски Карловци. У плану 
је израда Просторног плана општине Тител. До доношења нових 
просторних планова, примењиваће се важећи планови, у делови-
ма који нису у супротности са овим Просторним планом. 

У току је израда Просторног плана подручја посебне намене 
за инфраструктурни коридор реке Дунав Е-80 и Измена и допуна 
Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопу-
та Е-75, деоница Суботица-Београд (Батајница).

За систем продуктовода урађен је ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОД-
РУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ПРОДУКТОВОДА 
КРОЗ СРБИЈУ (Сомбор – Нови Сад – Панчево – Београд – Смеде-
рево – Јагодина – Ниш)

У току је израда Просторног плана подручја посебне намене за 
инфраструктурни коридор гасовода Јужни ток.

За планирани Паневропски нафтовод (Југоисточни европски 
нафтовод СЕЕП) потребна је израда Просторног плана подручја 
посебне намене за инфраструктурни коридор.   

Смернице за израду урбанистичких планова

При изради урбанистичких планова неопходно је примењива-
ти основне услове/правила уређења и грађења из овог Просторног 
плана. Правила уређења,грађења и коришћења подручја у Резер-
вату, према утврђеном режиму заштите, обавезујућа су за израду 
урбанистичких планова и не могу се мењати. До доношења нових 
урбанистичких планова, примењиваће се важећи урбанистички 
планови, у деловима који нису у супротности са овим Простор-
ним планом. 

Урбанистичке целине и зоне, објекти и инфраструктура морају 
бити уређени/изграђени у складу са:

 - условима заштите од елементарних непогода (земљо-
трес, пожари, поплаве, грома и др.) и ратних дејстава;

 - условима заштите животне средине, заштите природних 
и културних добара;

 - важећим законима и прописима који регулишу ову об-
ласт.

За израду урбанистичких планова неопходно је прибављање 
услова надлежних организација и јавних предузећа у чијој је на-
длежности њихово издавање.

Планирана је израда Плана детаљне регулације реконструк-
ције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд-Но-
ви Сад-Суботица-граница Мађарске,деоница Стара Пазова-Нови 
Сад. 

Планирана је израда Плана детаљне регулације за високона-
понске 110kV далеководе, као прикључне далеководе за планира-
не трафостанице 110/20 kV (Ср.Карловци, Победа, Ковиљ). 

Урбанистички пројекти 

Овим Просторним планом дефинисана је обавезна израда ур-
банистичког пројекта за: 

 - локалитете у Резервату за које је Просторним планом 
утврђена обавеза;

 - локалитете који се налазе непосредно уз границу Резер-
вата и то:

 - туристички локалитет ‚‘Тиквара‘‘ у КО Ковиљ;
 - локалитете туристичко-спортско-рекреативних компле-
кса у близини црпне станице ‚‘Калиште‘‘ у КО Каћ. 

Планови и програми

Просторни план спроводиће се и обавезним уграђивањем ње-
гових одредби у:

 - планове и програме јавних предузећа у области инфра-
структуре (саобраћај, водопривреда, електропривреда, 
електро комуникације и др.);

 - планове и програме за развој подручја од посебног ин-
тереса (зоне заштићених природних и културних добара 
и др.);

 - посебне планове, програме, пројекте и основе за поједи-
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не области (коришћење и уређење Резервата, развој ри-
барства, уређење пољопривредног и шумског земљишта, 
рекултивација деградираног земљишта, заштита живот-
не средине и др.).

У непосредној зони изградње другог колосека магистралне 
железничке пруге у делу који је у контактној зони са СРП Ковиљ-
ско-петроварадинским ритом (посебно у зони где се предвиђа из-
градња објеката пруге), обавезно је идејним пројектом прописати 
и применити одговарајуће мере заштите (у оквиру техничких ре-
шења објеката)  од утицаја овог магистралног  инфраструктурног 
система на СРП-е. 

3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ

Заштита природних вредности

Полазећи од констатованог стања, уочених појава и тенденци-
ја, као и прописаних режима заштите и постављених циљева у 
средњорочном периоду приоритети су: 

 - мере и активности у заштити вегетације и флоре (ауто-
хтоне шуме, акватична станишта);

 - мере заштите фауне (орнитофауна водених станишта, 
валоризација и инвентаризација фаунистичких вреднос-
ти);

 - мере заштите пејсажних вредности (опште мере зашти-
те, посебне мере заштите предела.

Шуме, шумско земљиште и заштитно зеленило

Шуме и шумско земљиште на подручју Резервата:
 - очување постојећих аутохтоних шумских заједница и 
њихова примена у пошумљавању нових површина на за 
то погодним стаништима;

 - садња еуроамеричких топола на стаништима где њихов 
узгој даје добре резултате;

 - организовање максималне шумске производње уз заш-
титу укупног екосистема;

 - побољшање услова станишта за развој дивљачи и развој 
ловног туризма.

На подручју ван Резервата:
 - унапређење стања постојећих шума;
 - формирање заштитног зеленила;
 - повезивање шума и заштитног зеленила у систем зеле-
них површина;

 - развој ловног туризма.
Заштитно зеленило:

 - предузимање мера ради достизања оптималног стања 
постојећих шума и развоја производних, заштитних 
функција и туристичко-рекреативних активности;

 - повећање површина под шумама ради постизања опти-
малне шумовитости;

 - формирање мреже заштитног зеленила у оквиру путне и 
каналске мреже и пољопривредног земљишта.

Привреда (пољопривреда и индустрија)
 - развој свих видова пољопривредне производње у складу 
са природним потенцијалима, компаративним преднос-
тима подручја и захтевима тржишта,

 - развој мањих агроиндустријских капацитета на бази 
расположивих сировина,

 - стварање услова за активирање малих и средњих преду-
зећа.

Туризам
 - уређење простора за лов: реконструкција већ постојећих 
објеката и привеза, изградња платформи за посматрање 
животиња;

 - постављање туристичке сигнализације за наутичаре за 
већ постојеће објекте на Дунаву;

 - реконструкција и преуређење објекта ‚‘Радованове коли-
бе‘‘ у видиковац;

 - изградња привезишта код ‚‘Рибарске колибе‘‘ на Дунаву, 
у Резервату у близини плаже ‚‘Шлајз‘‘ на Дунавцу и на 
Дунавцу (парцела 6756 КО Ковиљ);

 - изградња кампа, поред чарде ‚‘На крај света‘‘.

Саобраћајна инфраструктура
Свеобухватни развој овог простора зависи и од укупног развоја 

Војводине и жеље да се оствари ниво еколошког очувања, али и 
афирмације овог простора. Због великог обима финасијског анга-
жовања, ради реализације планских решења утврђене су две  фазе 
реализације и то:

Прва фаза реализације планских решења у домену саобраћаја 
била би изградња/реконструкција општинских путева у функ-
цији афирмације локалитета планираних садржаја у Резервату:

 - изградња општинског пута од ДП бр.22.1 – до пута Беш-
ка – Чортановци – Иришки Венац;

 - реконструкција општинских путева: 
 - Вилово – Гардиновци – ДП бр.22 (Е-75);
 - Нови Сланкамен – Крчедин – ДП бр.22.1;
 - Бешка – Чортановци – Иришки Венац;
 - Нови Карловци – ДП бр.22 (Е-75) – Бешка;
 - Бешка – викенд насеље Калакача;
 - Бешка – ДП бр.22.1;
 - од пута Бешка – Чортановци – Иришки Венац до викенд 
насеља Чортановачка шума;

 - од пута Бешка – Чортановци – Иришки Венац до Кру-
шедола;

 - Сремски Карловци – Стражилово.
 -  реконструкција и изградња државних путева:
 - државни пут I реда бр.22 (ауто-пут Е-75, коридор Х), 
 - државни пут I реда бр.22.1,
 - државни пут I реда бр.21,
 - државни пут I реда бр.7,
 - државни пут II реда бр.122,
 - државни пут II реда бр.110.
 - реализација  и изградња у оквиру међународног цикло 
коридора бр.6

Друга фаза подразумева изградњу у домену водног саобраћаја 
и то капацитете прихватних објеката наутичког туризма:

 - марине (привезишта) код Сремских Карловаца; 
 - путничког пристаништа код Чортановачке шуме и 
Сремских Карловаца.

Такође, у овој фази предвиђене су активности у домену желез-
ничке инфраструктуре:

 - магистрална пруга бр.2 (Е-85) коридор Х, (Београд) - 
Стара Пазова - Нови Сад – Суботица - државна границa 
- (Kelebia), реконструкција/ изградња другог колосека;

 - регионалне пруге бр. 6, (Нови Сад) - Распутница Сајлово 
- Римски Шанчеви – Орловат Стајалиште, реконструк-
ција/изградња; 

 - локалне пруге бр. 9, Петроварадин – Беочин, рекострук-
ција/изградња.

Водопривредна инфраструктура
 - израда хидрауличко-хидролошке студије тока Дунава 
од km 1225 до km 1250;

 - наставак радова на чишћењу локалитета Бурма у складу 
са Идејним пројектом чишћења канала Бурмански вок, 
Стари Дунав и Широки мет и везе Гардиновачког дунав-
ца са Аркањем;

 - побољшање водоснабдевања насеља проширењем капа-
цитета постојећих водозахвата; 

 - изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у 
Новом Саду;

 - изградња канализационих система и система за пре-
чишћавање отпадних вода у осталим насељима у обух-
вату Просторног плана (приоритетно Ковиљ и Гардинов-
ци);

 - решавање водоснабдевања и одвођења вода на туристич-
ким локалитетима.

Електроенергетска инфраструктура
 - изградња ТС 110/20 kV „Инђија 2“;
 - изградња прикључног 110 kV далековода за ТС 110/20 kV 
„Инђија 2“;

 - реконструкција ТС 35/10 kV у разводна чворишта;
 - реконструкција 10 кV мреже;
 - реконструкција  дистрибутивних 10/0,4kV трафостани-
ца;

 - изградња 20 КV далековода Ковиљ-Шајкаш;
 - изградња 20 КV далековода Будисава-Шајкаш;
 - изградња 20 КV далековода Ковиљ-Гардиновци.



27. фебруар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 3 - Страна 413

Електронска комуникациона инфраструктура
 - потпуна дигитализација телефонских централа и из-
градња оптичких спојних путева до свих комуникацио-
них чворова;

 - изградња широкопојасне електронске комуникационе 
мреже. 

Гасоводна инфраструктура
 - гасификација насеља Гардиновци изградњом разводног 
гасовода средњег притиска и МРС Гардиновци,

 - ревитализација и проширење постојеће гасоводне мре-
же.

Мрежа насеља и јавне службе
 - изградња недостајуће инфраструктуре, посебно канали-
зационе мреже;

 - повећање доступности јавних служби и услуга (здрав-
ствена и социјална заштита, месне канцеларије, кому-
налне и техничке службе, сервиси) путем савремених 
информационих технологија;

 - изградња дневних центара и домова за прихват старих 
лица;

 - побољшање услова основног образовања опремањем 
објеката савременим наставним средствима.

Заштита и унапређење животне средине
 - формирање локалног регистра извора загађивања као 
дела интегралног (националног) регистра Републике 
Србије;

 - успостављање континуалног система мониторинга ква-
литета животне средине (воде, ваздуха, земљишта), буке 
и биомониторинга;

 - обезбедиће се снабдевање насеља водом највишег ква-
литета;

 - изградиће се канализациони системи и уређај за пре-
чишћавање отпадних вода  насеља и туристичких лока-
литета;

 - одлагање комуналног отпада ће се вршити у складу са 
Стратегијом управљања отпадом, у складу са којом је 
предвиђена изградња регионалних депонија у Новом 
Саду, Инђији и Зрењанину и мрежа сабирних центара и 
трансфер станица;

 - одлагање сточних лешева ће се вршити у складу са Зако-
ном о ветеринарству и Стратегијом управљања отпадом;

 - санација постојећих депонија са рекултивацијом;
 - унапређење и повећање зеленог фонда свих катего-
рија насељског зеленила и заштитног зеленила дуж 
саобраћајница, око комуналних објеката, радних зона, 
економија и на деградираним површинама;

 - вршиће се коришћење пољопривредног и шумског 
земљишта у складу са прописаним режимима заштите.

Заштита непокретних културних добара
 - израда програма конзервације, рестаурације и ревита-
лизације непокретних културних добара на подручју 
Просторног плана, са утврђивањем приоритета и фаза 
реализације; 

 - утврђивање евидентираних непокретних културних до-
бара за културна добра.

4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Управљање заштитом, развојем, уређењем и коришћењем 
подручја које обухвата Просторни план, засниваће се на развој-
но–управљачким документима (програми и планови), изворима 
финансирања, стимулативним политикама, институционалној 
подршци, информатичкој, промотерско-маркентишкој, истражи-
вачкој и другим подршкама.

Развој, уређење, коришћење и заштита простора у обухвату 
Просторног плана, односно реализација планских решења реа-
лизоваће се на основу мера и инструмената за имплементацију 
Просторног плана, које се заснивају на изради одговарајућих 
планских докумената и програма, изворима финансирања, одго-
варајућој институционалној подршци и информатичкој подршци.

Одговарајући плански документи и програми које је потребно 
израдити ради даље имплементације Просторног плана дати су 

у овом поглављу у тачки V 2. Смернице за израду просторних и 
урбанистичких планова и друге развојне документације за под-
ручје Плана.

Извори финансирања развоја и заштите планског подручја за-
висиће од врсте приоритетних пројеката који ће се реализовати и 
нивоа надлежности. Основне линије финансирања чиниће буџет-
ска средства републичког, покрајинског, градског и општинског 
нивоа, кредитна средства фондова и банака, као и учешће у раз-
личитим програмима Европске Уније ради коришћења средстава 
из предприступних и структурних фондова за реструктурирање 
привреде и изградњу капиталних објеката. Финансијско-еко-
номске мере подразумевају и учешће Града и општина из окру-
жења приликом реализације регионалних пројеката.

Средства за финансирање приоритетних пројеката просторног 
уређења, обезбедиће се из буџета и других извора финансирања 
- буџета Републике Србије, АП Војводине, Града и општина, по-
себних фондова, могућих концесионара, иностраних донатора и 
спонзора, као и средстава грађана, корисника и инвеститора на 
подручју обухвата.

Институционална подршка се односи на активно учешће свих 
субјеката који су наведени као учесници у имплементацији овог 
Просторног плана.

Праћење и координацију активности на реализацији Простор-
ног плана потребно је обезбедити  кроз одговарајући информа-
циони систем којим је потребно, поред праћења спровођења мера 
заштите, уређења и коришћења Резервата, омогућити обједињено 
праћење и туристичке понуде и потражње, као и праћење компле-
ментарних активности у окружењу Резервата. Ово ће омогућити 
перманентну процену укупних ефеката заштите и развоја под-
ручја, као и евентуално доношење корективних одлука, у односу 
на усвојена планска решења.

Стратешко опредељење Србије је да у што скоријој будућности 
постане држава кандидат за учлањење у Европску Унију (ЕУ), 
што отвара могућности за приступ читавом низу специфичних 
фондова, конституисаних управо као подршка просторном раз-
воју, са циљем да се унапреде и усагласе постојеће и потенцијал-
не просторне структуре са европским, те је неопходно обезбеди-
ти стратешке пројекте којима би се конкурисало за подршку из 
ових фондова.

122.

На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09) и члана 80. 
Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 12/04, 20/08, 5/09, 18/09 - промена назива акта и 
23/10), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници 
одржаној 27. фебруара 2012. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

Проф. др НЕНАДУ ВУЊАКУ, престао је мандат посланика 
у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, због поднете 
оставке.

II

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 013-3/08
Нови Сад, 27. фебруар 2012. године

Председник
Скупштине АП Војводине,

Шандор Егереши,с.р.
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123.

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о 
избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 12/04, 20/08, 5/09, 18/2009-промена 
назива акта, 23/10 и 1/12), Скупштина Аутономне Покрајине 
Војводине на седници одржаној 27. фебруара  2012. године, 
донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И 

СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И 
ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

I

У Одлуци о именовању чланова и секретара Покрајинске из-
борне комисије и њихових заменика („Службени лист АПВ“, број 
21/08, 24/08  и 3/10, 23/11 и 1/12), у одељку I врши се следећа из-
мена:

У алинеји 7. именује се
-  за члана   Игор Башнец , дипломирани правник из Новог Сада,       

уместо  мр Беле  Миавец.

II

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 013-7/08
Нови Сад,  27. фебруар  2012.године

Потпредседник
Скупштине АП Војводине

проф.др Бранислава Белић,с.р.

124.

На основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о измена-
ма и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о избору посла-
ника у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, бр.1/12), Одбор за прописе Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине на седници одржаној 22. фебруара 2012. го-
дине, утврдио је Пречишћен текст Покрајинске скупштинске 
одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покраји-
не Војводине.

Пречишћен текст ове покрајинске скупштинске одлуке 
обухвата:Одлуку о избору посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ“, бр.12/04), осим 
члана 95. којим је утврђено да је 11.августа 2004.године преста-
ла да важи Одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.23/91;14/92;5/96, 
6/96) и члана 96.којим је одређено ступање на снагу одлуке; Од-
луку о изменама Одлуке о избору посланика у Скупштину Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 20/08), 
осим члана 2. којим је одређено ступање на снагу одлуке; Одлу-
ку о измени Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутоном-
не Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.5/09), осим 
члана 2. којим је одређено ступање на снагу одлуке; Покрајин-
ску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске 
скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутоном-
не Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.23/10), осим 
члана 23. којим је одређено ступање на снагу одлуке и  Покрајин-
ску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске 
скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.1/12) 
осим члана 6. којим се овлашћује Одбор за прописе да утврди 
пречишћен текст одлуке и члана 7. којим је одређено ступање на 
снагу одлуке.

Чланом 5. став 1. тачка 13. Покрајинске скупштинске одлуке о 
спровођењу Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службе-
ни лист АПВ“, бр 18/09) промењен је назив акта.

06 Број:06-21/12
Нови Сад,22. фебруар 2012.године

Председник
Одбора за прописе,

Саво Добранић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА 
О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

(Пречишћен текст)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом одлуком уређују се избор и престанак мандата послани-
ка Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: 
посланици).

Све именице које се користе у овој одлуци у мушком роду, ис-
товремено обухватају именице у женском роду. 

Именице које означавају службене позиције и функције у орга-
нима Аутономне Покрајине Војводине, користе се у облику који 
изражава пол лица које је њихов носилац.

Члан 2

Грађани бирају посланике на основу слободног, општег, једна-
ког и непосредног изборног права, тајним гласањем.

Право да бира и да буде биран за посланика има грађанин који 
има изборно право и пребивалиште на територији Аутономне 
Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајина).

Члан 3

Право да бира посланика има грађанин Републике Србије, који 
је навршио 18 година живота, пословно је способан и има преби-
валиште на подручју изборне јединице у којој остварује изборно 
право (у даљем тексту: бирач).

За посланика може бити изабран грађанин Републике Србије, 
који је навршио 18 година живота, пословно је способан и има 
пребивалиште на територији Покрајине.

Члан 4

Нико нема право да, по било ком основу, спречава или примо-
рава грађанина да гласа, да га позива на одговорност због гласања 
и да од њега тражи да се изјасни за кога је гласао или зашто није 
гласао.

Забрањено је прикупљање потписа на радним местима, као и 
сваки вид вршења притиска на грађане да својим потписом подр-
же кандидата, односно изборну листу. 

Члан 5

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: 
Скупштина) има 120 посланика.

Посланици се бирају на четири године.
Посланици се бирају по пропорционалном и већинском избор-

ном систему.

Члан 6

По пропорционалном изборном систему у Покрајини, као 
једној изборној јединици, бира се 60 посланика на основу листе 
политичке странке (страначка изборна листа), коалиције поли-
тичких странака или коалиције политичке странке и групе грађа-
на (коалициона изборна листа) или групе грађана (изборна листа 
групе грађана).

По већинском изборном систему бира се 60 посланика између 
појединачно утврђених кандидата са листе кандидата у изборним 
јединицама утврђеним посебним актом.

Лице које је предложено као кандидат за избор посланика, не 
може истовремено бити кандидат за избор посланика по пропор-
ционалном и по већинском изборном систему.
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Члан 7

Посланик не може бити запослен у покрајинском органу. Од 
дана потврђивања посланичког мандата запосленом у покрајин-
ском органу радни однос мирује.

II РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА

Члан 8

Изборе за посланике расписује председник Скупштине, 90 
дана пре истека мандата Скупштине, тако да се избори окончају 
у наредних 60 дана. 

Председник Скупштине расписује изборе и пре рока утврђеног 
у ставу 1. овог члана, у случају распуштања Скупштине, у складу 
са Статутом. 

Ако председник Скупштине распусти Скупштину на основу 
образложеног предлога Владе Аутономне Покрајине Војводине 
(у даљем тексту: Покрајинска влада), расписује изборе најкас-
није у року од 30 дана од дана подношења образложеног предлога 
Покрајинске владе. 

Даном конституисања Скупштине, престаје функција посла-
ника чији мандат истиче. 

Члан 9

Од дана расписивања до дана одржавања избора не може про-
тећи мање од 30 дана ни више од 60 дана.

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања из-
бора, као и дан од кога почињу тећи рокови за вршење изборних 
радњи.

Одлука о расписивању избора објављује се у „Службеном 
листу Аутономне Покрајине Војводине“ (у даљем тексту: „Служ-
бени лист АПВ“).

Члан 10

Наредног дана од дана расписивања избора за посланике, на-
длежни орган објавом обавештава бираче да могу предлагати 
упис, допуне или исправку бирачког списка, на начин утврђен 
законом.

III ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 11

Органи за спровођење избора су изборне комисије и бирачки 
одбори.

Изборне комисије именују се на четири године, а бирачки 
одбори за сваки избор посланика.

Члан 12

Чланови органа за спровођење избора посланика и њихови за-
меници морају имати изборно право.

Члановима органа за спровођење избора и њиховим заменици-
ма престаје функција у овим органима кад прихвате кандидатуру 
за посланике.

Члан 13

Органи за спровођење избора независни су у свом раду и раде 
на основу закона, ове одлуке и других прописа донетих на основу 
закона и ове одлуке.

Органи за спровођење избора одлучују већином гласова својих 
чланова.

Сви органи и организације дужни су да пружају помоћ органи-
ма за спровођење избора и да им достављају податке који су им 
потребни за рад.

Чланови и заменици чланова органа за спровођење избора не 
могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији, 
без обзира на степен сродства, у побочној линији закључно са 
трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са 

другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су 
у међусобном односу усвојиоца или усвојеника, односно стараоца 
и штићеника.

Ако су органи за спровођење избора састављени супротно од-
редби става 4. овог члана тај орган се распушта, а избори, односно 
гласање се понавља.

Члан 14

Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном 
саставу.

Право да одреди члана органа за спровођење избора у проши-
реном саставу има подносилац потврђене и проглашене изборне 
листе који је предложио најмање половину кандидата од укупног 
броја посланика који се бира по пропорционалном изборном сис-
тему, односно предлагач кандидата који је поднео предлог канди-
дата у најмање половини од укупног броја изборних јединица за 
избор посланика по већинском изборном систему.

Два или више подносиоца изборне листе могу одредити зајед-
ничког опуномоћеног члана у орган за спровођење избора.

Чланови органа за спровођење избора у сталном и прошире-
ном саставу имају једнака права и дужности у органима за спро-
вођење избора.

Чланови органа за спровођење избора имају заменике на које се 
примењују све одредбе ове одлуке о избору, правима и дужности-
ма чланова органа за спровођење избора.

Члан 15 

У складу са чланом 14. и 18. ове одлуке, Покрајинска изборна 
комисија решењем утврђује да подносилац изборне листе, од-
носно предлога кандидата, испуњава услове за одређивање свог 
члана и његовог заменика у проширени састав Покрајинске из-
борне комисије, у року од 48 часова од проглашења изборне ли-
сте, односно кандидата. 

Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређи-
вање представника подносиоца изборне листе, односно предлога 
кандидата, Покрајинска изборна комисија доставља подносиоцу 
изборне листе, односно предлога кандидата, на адресу означену у 
изборној листи, односно предлогу кандидата, у року од 24 часа од 
часа доношења решења. 

Подносилац изборне листе доставља Покрајинској изборној 
комисији предлог кандидата за члана и његовог заменика у про-
ширени састав Покрајинске изборне комисије у року од 48 часова 
од часа пријема решења о испуњењу услова за одређивање пред-
ставника у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије. 

Представник подносиоца изборне листе, односно предлога 
кандидата, постаје члан Покрајинске изборне комисије у проши-
реном саставу, у року од 24 часа од доношења решења. 

Представницима подносиоца изборне листе, престаје право на 
чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије 
даном утврђивања резултата избора по пропорционалном избор-
ном систему. 

Представницима подносилаца предлога кандидата, престаје 
право на чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне 
комисије, одмах по пријему извештаја изборне комисије изборне 
јединице о резултатима избора. 

Ако у првом кругу гласања ни један од кандидата не добије 
потребну већину, у проширеном саставу Покрајинске изборне ко-
мисије настављају са радом само представници предлагача кан-
дидата о којима ће се гласати у другом кругу избора по већинском 
изборном систему, а њихово право на чланство у проширеном 
саставу престаје у року из става 5. овог члана. 

Престанак права на чланство у проширеном саставу члана и 
заменика члана, Покрајинска изборна комисија констатује посеб-
ним актом. 

Подносилац изборне листе који је стекао право на члана 
Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу, не може 
стећи то право на основу поднетих предлога кандидата и обрну-
то. 

Чланови проширеног састава и њихови заменици морају бити 
дипломирани правници.
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Члан 16

Изборне комисије су:
1. Покрајинска изборна комисија
2. изборне комисије изборних јединица

Члан 17

Покрајинску изборну комисију у сталном саставу чине пред-
седник и десет чланова.

Председника Покрајинске изборне комисије именује Скупшти-
на на предлог председника Скупштине. 

Чланове Покрајинске изборне комисије именује Скупштина на 
предлог посланичких група у Скупштини.

Покрајинска изборна комисија има секретара који је секретар 
Скупштине или његов заменик. Он учествује у раду Покрајинске 
изборне комисије, без права одлучивања. 

Председник Покрајинске изборне комисије, њени чланови и се-
кретар имају заменике.

Председник, чланови и секретар Покрајинске изборне комиси-
је, као и њихови заменици морају бити дипломирани правници са 
најмање три године искуства у струци.

Акт о именовању чланова Покрајинске изборне комисије обја-
вљује се у „Службеном листу АПВ“.

Члан 18 

Покрајинска изборна комисија:
1.  стара се о спровођењу избора у складу са овом одлуком,
2.  именује председника, чланове и секретара изборне комисије 

изборне јединице и њихове заменике,
3.  одређује и објављује бирачка места у „Службеном листу 

АПВ“,
4.  образује бирачке одборе и именује њихове чланове,
5.  утврђује број потребних гласачких листића за изборне једи-

нице и записнички их предаје овлашћеним представницима 
изборних комисија изборних јединица,

6.  организује техничке припреме за избор посланика,
7.  доставља податке о изборима органима надлежним за при-

купљање података,
8.  усклађује рад органа за спровођење избора и даје им упут-

ства у погледу спровођења поступка избора посланика,
9.  прописује обрасце од значаја за рад органа за спровођење из-

бора, начин достављања података комисији и доноси акте за 
вршење изборних радњи прописаних овом одлуком,

10.  даје објашњења о примени одредаба ове одлуке, 
11.  прописује начин оглашавања листе кандидата и изборне ли-

сте у изборној јединици,
12.  утврђује и објављује резултате избора по пропорционалном 

изборном систему,
13. утврђује и објављује укупне резултате избора,
14. подноси Скупштини извештај о спроведеним изборима,
15. утврђује и објављује укупан број бирача,
16.  обавља послове изборне комисије изборне јединице за из-

бор посланика по пропорционалном изборном систему, а 
нарочито:
-  утврђује да ли су изборне листе састављене и поднете у 

складу са овом одлуком
- доноси решење о проглашењу изборне листе
- доноси решење о проглашењу збирне изборне листе 
- припрема и оверава гласачке листиће,

17. доноси одлуку о додели посланичких мандата,
18.  прописује начин провере аутентичности потписа и других 

података из обрасца из члана 30. и 60. ове Одлуке,
19.  обавља и друге послове утврђене овом Одлуком.

Члан 19

Изборни материјал чува се најмање четири године. 
Покрајинска изборна комисија одређује начин руковања и чу-

вања изборног материјала.

Члан 20

Изборну комисију изборне јединице у сталном саставу чине 
председник и најмање четири члана, који имају заменике.

Изборна комисија изборне јединице има секретара, који учест-
вује у раду комисије без права одлучивања.

Секретар изборне комисије изборне јединице има заменика.
За председника, заменика председника, секретара и заменика 

секретара изборне комисије изборне јединице именује се лице 
које је дипломирани правник.

Изборну комисију изборне јединице, секретара и заменика се-
кретара изборне комисије изборне јединице именује Покрајинска 
изборна комисија на предлог органа општине, града, односно 
општина за чију територију се образује изборна комисија избор-
не јединице.

Послове изборне комисије изборне јединице може вршити 
општинска односно градска изборна комисија образована за из-
бор одборника у скупштину општине односно града, уколико се 
то одреди актом Покрајинске изборне комисије.

Седиште изборне комисије је у седишту изборне јединице.

Члан 21

Изборна комисија изборне јединице:
1.  стара се о спровођењу избора у изборној јединици у складу 

са овом одлуком,
2. предлаже бирачка места Покрајинској изборној комисији,
3.  предлаже Покрајинској изборној комисији бирачке одборе и 

њихове чланове,
4.  утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у 

складу са овом одлуком,
5.  утврђује и оглашава листу кандидата за целу изборну једи-

ницу,
6.  утврђује број гласачких листића за бирачка места и запис-

нички их предаје бирачким одборима,
7.  утврђује резултате избора и проглашава који је кандидат 

изабран за посланика у тој изборној јединици,
8.  доставља податке о изборима органима надлежним за при-

купљање података,
9.  организује техничке припреме за избор посланика,
10.  обавља и друге послове утврђене овом одлуком.

Члан 22

Бирачки одбор непосредно руководи гласањем о избору, обез-
беђује правилност и тајност гласања и утврђује резултате гласања 
на бирачком месту.

На дан избора, пре почетка гласања, бирачки одбор утврђује 
да ли је припремљени изборни материјал за то бирачко место 
потпун и исправан, да ли је бирачко место уређено на начин којим 
се обезбеђује тајност гласања и да ли гласање може почети, што 
уноси у записник о свом раду.

Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и најмање 
два члана који имају заменике.

Бирачки одбор именује се најкасније десет дана пре дана од-
ређеног за одржавање избора.

Када се истовремено одржавају и избори за народне послани-
ке Народне скупштине или избори за одборнике у скупштину 
општине односно града, послове бирачких одбора на спровођењу 
избора за посланике у   Скупштину могу да обављају одбори об-
разовани за изборе за народне посланике Народне скупштине или 
изборе  за одборнике у скупштину општине односно града, уко-
лико се то одреди актом Покрајинске изборне комисије.

IV ПРЕДСТАВЉАЊЕ КАНДИДАТА

Члан 23

Подносиоци листе кандидата, односно изборне листе имају 
право да у јавним гласилима обавештавају грађане о програми-
ма, активностима као и предложеним кандидатима, у складу са 
одредбама ове одлуке.

Средства обавештавања обезбедиће кандидатима за посланике 
односно њиховим предлагачима да под једнаким условима износе 
и образлажу изборне програме, водећи рачуна о сразмерној и рав-
ноправној заступљености кандидата свих предлагача.
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Члан 24

Изборна пропаганда путем средстава јавног обавештавања и 
јавних скупова и објављивање процене резултата избора забрање-
ни су 48 часова пре дана одржавања избора и на дан одржавања 
избора до затварања бирачких места.

V ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА

Члан 25

Бирач гласа лично.
Бирач гласа на бирачком месту на коме је уписан у извод из 

бирачког списка.
Бирач може да гласа и ван бирачког места на коме је уписан у 

извод из бирачког списка, под условима и на начин утврђен за-
коном. 

Начин гласања ван бирачког места као и број бирача који су 
гласали на тај начин, уноси се у записник о раду бирачког одбора.

Грађани на привременом раду или боравку у иностранству у 
време одржавања избора гласају на бирачком месту у последњем 
пребивалишту на територији Покрајине.

Најкасније десет дана пре дана избора, изборна комисија обја-
вљује која су бирачка места одређена у изборној јединици, њи-
хове редне бројеве и подручја са којих ће бирачи гласати на тим 
местима.

Сваком бирачу, најкасније пет дана пре одржавања избора, 
доставља се обавештење о дану и времену одржавања избора са 
бројем и адресом бирачког места на коме се гласа и бројем под 
којим је уписан у извод из бирачког списка.

За свако бирачко место одређује се посебна просторија.
На самом бирачком месту и на 50 метара од бирачког места не 

смеју се истицати симболи политичких странака, односно других 
политичких организација и други пропагандни материјали.

На самом бирачком месту не смеју се користити мобилни теле-
фони или друга средства за везу и комуникацију.

Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која не-
мају права и дужности утврђене овом одлуком.

Члан 26

Бирачка места у изборној јединици отварају се у 7,00 и затва-
рају у 20,00 часова.

Бирачима који су се затекли на биралишту у часу затварања 
омогућава се да гласају.

Ако на бирачком месту настане неред, бирачки одбор може 
прекинути гласање док се не успостави ред. Време за које се гла-
сање морало прекинути и разлози прекидања гласања уносе се у 
записник.

Кад је гласање због нереда било прекинуто дуже од једног 
часа, гласање се продужава за онолико времена колико је прекид 
трајао.

Члан 27

Док траје гласање морају бити присутни сви чланови бирачког 
одбора или њихови заменици.

Бирачки одбор проверава гласачку кутију у присуству бирача 
који први дође на бирачко место. Резултат контроле уписује се 
у контролни листић, који потписују чланови бирачког одбора и 
бирач који је први дошао на бирачко место.

У гласачку кутију убацује се контролни листић, а затим се она 
у присуству првог бирача печати, што се уноси у записник о раду 
бирачког одбора.

По отварању гласачке кутије, најпре се проверава да ли у њој 
постоји контролни листић. Ако у гласачкој кутији нема контрол-
ног листића, бирачки одбор се распушта и именује се нови, а гла-
сање на том бирачком месту се понавља.

Образац контролног листа и начин печаћења гласачке кутије 
прописује Покрајинска изборна комисија.

VI ИЗБОР ПОСЛАНИКА ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ 
СИСТЕМУ

  
А) КАНДИДОВАЊЕ

Члан 28

Кандидата за посланика могу предлагати политичке странке, 
коалиције више политичких странака, група грађана, коалиције 
политичких странака и групе грађана, које прикупе потписе нај-
мање 200 бирача у изборној јединици. 

Групу грађана у смислу ове одлуке оснива писаним споразу-
мом најмање десет бирача чији потписи морају бити оверени код 
суда и она може да има назив.

Члан 29

Бирач може потписати предлог само за једног кандидата у из-
борној јединици.

Кандидат може прихватити кандидатуру само у једној избор-
ној јединици.

Члан 30

Предлог кандидата доставља се изборној комисији изборне је-
динице на посебном обрасцу који садржи:

1. назив предлагача са потписом овлашћеног лица,
2. назив изборне јединице за коју се кандидат предлаже,
3.  лично име и јединствени матични број кандидата, занимање, 

године живота и адресу становања,
4.  лична имена, адресе становања и оверене потписе потребног 

броја бирача из члана 28. ове одлуке.
Уз предлог се подноси уверење о држављанству, потврда о пре-

бивалишту и потврда о изборном праву кандидата.
Када кандидата предлаже коалиција више политичких страна-

ка или коалиција политичких странака и групе грађана, уз пред-
лог кандидата се обавезно подноси писани коалициони споразум 
којим се уређују међусобна права и дужности.

Кандидат даје пред изборном комисијом писмени пристанак да 
прихвата кандидатуру, или такву изјаву оверава код суда и доста-
вља изборној комисији.

Члан 31

Предлог кандидата са подацима из члана 30. ове одлуке подно-
си се изборној комисији изборне јединице најкасније 15 дана пре 
дана одређеног за одржавање избора.

Б) СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 32

Изборна комисија утврђује одмах, а најкасније у року од 24 
часа по пријему предлога кандидата, да ли је предлог поднет у 
одређеном року и састављен према одредбама ове одлуке и, ако 
нема недостатака, решењем потврђује предлог.

Ако нађе недостатке, изборна комисија ће одмах, а најкасније 
у року од 24 часа, позвати подносиоца предлога да у року од 48 
часова отклони те недостатке.

Кад подносилац предлога не поступи по одредбама става 2. 
овог члана, изборна комисија ће у року од 24 часа, решењем од-
бацити предлог.

Члан 33

Изборна комисија, најкасније пет дана по истеку рока за пред-
лагање кандидата, утврђује листу кандидата у изборној једини-
ци, на коју ће уврстити све кандидате који су предложени у скла-
ду са одредбама ове одлуке.

На листу кандидата изборне јединице, кандидати се уносе по 
азбучном реду презимена. Уз лично име кандидата обавезно се 
наводи назив политичке странке, односно коалиције које су пред-
ложиле кандидата, односно да је кандидат предложен од стране 
групе грађана.
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Члан 34

Сваки кандидат може одустати од кандидатуре најкасније 15 
дана пре дана одређеног за одржавање избора. 

Одустанак од кандидатуре подноси се писмено изборној коми-
сији изборне јединице.

У случају одустанка од кандидатуре, у случају смрти канди-
дата или губитка бирачког права, подносилац предлога може 
поднети нови предлог, најкасније 10 дана пре дана одређеног за 
одржавање избора.

Члан 35

Изборна комисија изборне јединице јавно оглашава листу кан-
дидата најкасније наредног дана од дана утврђивања листе кан-
дидата и доставља је Покрајинској изборној комисији.

На подручју изборне јединице на ком су у службеној употреби 
језици и писма националних мањина, листа кандидата оглашава 
се двојезично или вишејезично.

Члан 36

Избори за посланике врше се тајним гласањем гласачким лис-
тићима који садрже:

1. ознаку изборне јединице,
2. назнаку да се гласа за избор посланика,
3.  све потврђене кандидате са листе кандидата наведене по ре-

доследу којим су наведени на листи, са назнаком предлагача.
Испред имена сваког кандидата ставља се редни број.

Члан 37

Изборна комисија изборне јединице припрема гласачке лис-
тиће и доставља их Покрајинској изборној комисији која их ове-
рава и обезбеђује њихово штампање.

На подручју изборне јединице, на коме су у службеној упо-
треби језици и писма националних мањина, изборна комисија 
изборне јединице припрема гласачке листиће двојезично или 
вишејезично и на језицима и писмима тих мањина, и доставља 
их Покрајинској изборној комисији која их оверава и обезбеђује 
њихово штампање.

Члан 38

Бирач гласа само за једног кандидата. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена 

кандидата за кога се гласа.

В) УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

Члан 39

По завршеном гласању бирачки одбор приступа утврђивању 
резултата гласања на бирачком месту.

Бирачки одбор утврђује број неупотребљених гласачких лис-
тића и ставља их у посебан омот који печати с назнаком на омоту 
да се ради о неупотребљеним гласачким листићима.

На основу извода из бирачког списка, бирачки одбор утврђује 
укупан број бирача који су гласали.

Када се гласачка кутија отвори, после провере контролног лис-
тића, важећи гласачки листићи одвајају се од неважећих.

Бирачки одбор констатује број неважећих гласачких листића, 
уноси га у записник и неважеће гласачке листиће печати у посе-
бан омот, с назнаком да се ради о неважећим гласачким листићи-
ма, а потом утврђује број важећих листића и број гласова који 
је добио сваки поједини кандидат, што такође уноси у записник.

Важећи гласачки листићи стављају се у посебан омот са на-
знаком да се ради о важећим гласачким листићима, који се потом 
печати.

Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, 
листић који је попуњен тако да се не може утврдити за ког се кан-
дидата гласало и листић на коме је заокружено више од једног 
кандидата.

Ако се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији 
већи од броја бирача који су гласали или у гласачкој кутији није 

нађен контролни листић, бирачки одбор се распушта и именује 
нови, а гласање на том месту се понавља.

Члан 40

Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор одмах доставља 
сав изборни материјал, изборној комисији изборне јединице.

Члан 41

Ако изборна комисија изборне јединице, на основу изборног 
материјала утврди неправилности на појединим или на свим би-
рачким местима, које су битно утицале на резултат избора, по-
ништиће гласање на тим бирачким местима и именовати нове 
бирачке одборе.

Кад се гласање поништи због неправилности из става 1. овог 
члана, поновно гласање врши се само на бирачким местима на 
којима су утврђене неправилности.

Члан 42

Бирачки одбор, по утврђивању резултата гласања, у записник 
о свом раду уноси: број примљених гласачких листића; број не-
употребљених гласачких листића; број неважећих гласачких 
листића; број важећих гласачких листића; број гласова датих за 
сваког кандидата; број бирача према изводу из бирачког списка и 
број бирача који су гласали.

У записник о раду бирачког одбора уносе се и примедбе и 
мишљења чланова бирачког одбора, предлагача кандидата, као и 
све друге чињенице од значаја за гласање.

Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови би-
рачког одбора.

Члан 43

Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном 
обрасцу који се штампа у шест примерака.

У општинама где су у службеној употреби и језици и писма 
националних мањина записник о раду бирачког одбора штампа 
се двојезично или вишејезично.

Први примерак записника с утврђеним изборним материјалом 
доставља се изборној комисији изборне јединице.

Други примерак записника истиче се на бирачком месту на 
јавни увид.

Преостала четири примерка записника уручују се представни-
цима предлагача кандидата који су освојили највећи број гласова 
на том бирачком месту и то одмах уколико предлагач кандидата 
има представника у бирачком одбору, а уколико га нема пред-
ставник предлагача кандидата може преузети примерак записни-
ка од изборне комисије изборне јединице у року од 12 часова.

Члан 44

Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор ће без одлагања, 
а најкасније у року од осам часова од затварања бирачких мес-
та, доставити изборној комисији изборне јединице, записник о 
утврђивању резултата гласања на бирачком месту, извод из би-
рачког списка, важеће гласачке листиће у запечаћеном посебном 
омоту, неупотребљене гласачке листиће у запечаћеном посебном 
омоту, неважеће гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, 
као и преостали изборни материјал.

О примопредаји изборног материјала саставља се записник 
који потписује представник изборне комисије изборне јединице 
и најмање два члана бирачког одбора који су предали изборну 
документацију.

Члан 45

Изборна комисија изборне јединице, на основу изборних ма-
теријала свих бирачких одбора у изборној јединици, утврђује 
резултате избора и проглашава који је кандидат изабран за посла-
ника у тој изборној јединици, најкасније 48 часова по завршетку 
гласања.
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Члан 46

За посланика је изабран кандидат који је добио већину гласова 
бирача који су гласали у изборној јединици.

Ако ни један од кандидата у првом кругу гласања не добије по-
требну већину утврђену у ставу 1. овог члана, гласање се понавља 
у року од 15 дана.

На поновљеном гласању гласа се о два кандидата који су до-
били највећи број гласова или о више кандидата који су у првом 
кругу гласања добили једнак и истовремено највећи број гласова. 

Уколико је на листи кандидата у првом кругу било мање од два 
кандидата, на поновљеном гласању, гласа се о онолико кандидата 
колико је кандидата било на листи.

На поновљеном гласању, на гласачком листићу, кандидати се 
уносе према броју гласова добијених у првом кругу гласања.

На поновљеном гласању изабран је кандидат који је добио 
највећи број гласова.

Кад је више кандидата добило једнак и истовремено највећи 
број гласова и на поновљеном гласању, гласање се понавља у року 
од осам дана све док један кандидат не добије највећи број гла-
сова.

Члан 47

Изборна комисија изборне јединице издаје изабраном послани-
ку уверење да је изабран за посланика из те изборне јединице. 

Члан 48

Изборна комисија изборне јединице доставља извештај о ре-
зултатима избора Покрајинској изборној комисији.

Г) ПОНОВНИ И ДОПУНСКИ ИЗБОРИ

Члан 49

Поновни избори за посланика спроводе се када изборна коми-
сија изборне јединице или надлежни суд поништи гласање због 
неправилности у спровођењу избора.

Члан 50

Поновне изборе расписује изборна комисија изборне јединице 
која је поништила изборе.

Решењем о расписивању избора одређује се дан, место и време 
спровођења избора.

Члан 51

Кад су избори поништени, поновни избори се спроводе по 
утврђеној листи кандидата, осим када су избори поништени због 
неправилности у утврђивању листе кандидата.

Члан 52

Допунски избори врше се ако посланику престане мандат пре 
истека времена на које је изабран.

Допунски избори врше се по одредбама ове одлуке које важе 
за редовне изборе.

Председник Скупштине расписује допунске изборе у року од 
30 дана од дана престанка мандата посланика.

Допунски избори се не расписују када до истека мандатног пе-
риода остане мање од шест месеци.

Одлука о расписивању допунских избора објављује се у “Служ-
беном листу АПВ”.

Члан 53

Мандат посланика изабраног на допунским изборима траје до 
истека времена на које је био изабран посланик коме је престао 
мандат.

VII ИЗБОР ПОСЛАНИКА ПО ПРОПОРЦИОНАЛНОМ 
ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ

  
А) КАНДИДОВАЊЕ

Члан 54

Кандидата за посланика могу предлагати политичке странке, 
коалиције више политичких странака, група грађана, коалиције 
политичких странака и групе грађана, које својим потписима 
подржи најмање 6000 бирача по изборној листи. 

Групу грађана у смислу ове одлуке, оснива писаним споразу-
мом најмање десет бирача чији потписи морају бити оверени код 
суда и она може да има назив. 

Политичке странке националних мањина и коалиције поли-
тичких странака националних мањина могу предлагати канди-
дате за посланика, које својим потписима подржи најмање 3.000 
бирача по изборној листи. 

У име политичке странке или групе грађана, предлог из става 
1. овог члана, може поднети само лице које је политичка странка 
или група грађана овластила. 

Предлог у име коалиција из става 1. овог члана, подносе најви-
ше два овлашћена лица.

Члан 55

Изборна листа доставља се Покрајинској изборној комисији 
најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора.

Уз изборну листу Покрајинској изборној комисији доставља се 
документација, и то:

1)  потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне 
листе, у којој је назначено име и презиме, датум рођења, за-
нимање и јединствени матични број кандидата,

2) писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру,
3) потврда о пребивалишту кандидата,
4) писмена сагласност носиоца листе,
5) овлашћење лица која подносе изборну листу,
6) уверење о држављанству,
7)  оверени потписи бирача који су подржали одређену изборну 

листу.
Кад изборну листу предлаже коалиција више политичких 

странака или коалиција политичких странака и групе грађана, уз 
изборну листу се обавезно подноси и писмени коалициони спо-
разум којим се уређују међусобна права и дужности а нарочито 
начин расподеле мандата.

Члан 56

Једно лице може бити кандидат за посланика само на једној 
изборној листи.

Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата на 
листи, с тим да на листи може бити највише 60 кандидата.

На изборној листи од свака три кандидата по редоследу на 
листи (прва три места, друга три места и тако до краја листе) 
мора бити најмање по један кандидат који је припадник мање за-
ступљеног пола на листи.  

Ако изборна листа не испуњава услове из става 3. овог члана 
сматраће се да садржи недостатке за проглашење изборне листе, 
а предлагач листе ће бити позван да у складу са овом одлуком, 
отклони недостатке листе.

Ако предлагач листе не отклони недостатке из става 4. овог 
члана, Покрајинска изборна комисија одбиће проглашење избор-
не листе, у складу са овом одлуком.

Члан 57

Подносилац изборне листе губи право да предложи новог кан-
дидата, ако по доношењу решења о проглашењу изборне листе 
кандидат буде правоснажном судском одлуком лишен пословне 
способности, изгуби држављанство Републике Србије, одустане 
од кандидатуре или ако наступи његова смрт.

Место на изборној листи кандидата из става 1. овог члана за-
узима кандидат који је по редоследу следећи на изборној листи.
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Члан 58

Подносилац изборне листе може повући листу најкасније до 
дана утврђивања збирне изборне листе.

Повлачењем изборне листе престаје функција представника 
подносиоца листе у свим органима за спровођење избора, као и 
сва права која му у том својству по одредбама ове одлуке при-
падају.

Члан 59

Назив изборне листе одређује се према називу политичке 
странке која подноси листу, а у назив се може укључити име и 
презиме лица које политичка странка одреди као носиоца избор-
не листе. 

Ако две или више политичких странака поднесу заједничку из-
борну листу, назив изборне листе и највише два носиоца изборне 
листе одређују се споразумно.

Уз назив изборне листе групе грађана подносилац одређује 
ближу ознаку те листе, а у назив се може укључити име и пре-
зиме лица које група грађана одреди као носиоца изборне листе.

Лице одређено као носилац изборне листе може бити кандидат 
за посланика.

Члан 60

Покрајинска изборна комисија прописује облик и садржај об-
расца за потпис бирача који подржавају изборну листу и ставља 
га на располагање учесницима у изборима у року од 5 дана од 
дана утврђеног за почетак изборних радњи.

Подносилац изборне листе одређује овлашћена лица за при-
купљање потписа бирача који подржавају изборну листу и издаје 
им посебно овлашћење за прикупљање потписа.

Образац овлашћења за лица из става 2. овог члана прописује 
Покрајинска изборна комисија.

Бирач може својим потписом подржати изборну листу само 
једног предлагача. 

Члан 61

Покрајинска изборна комисија проглашава страначку изборну 
листу, коалициону изборну листу или изборну листу групе грађа-
на, одмах по пријему изборне листе и одговарајуће документа-
ције, а најкасније у року до 24 часа од пријема изборне листе.

Решење о проглашењу изборне листе из става 1. овог члана 
Покрајинска изборна комисија доставља без одлагања подноси-
оцу. 

Члан 62 

Кад Покрајинска изборна комисија утврди да изборна листа 
није поднета благовремено, донеће решење о њеном одбацивању.

Кад Покрајинска изборна комисија утврди да изборна листа 
садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне листе 
у складу с овом одлуком, донеће, у року од 24 часа од пријема из-
борне листе, закључак којим се подносиоцу изборне листе налаже 
да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка 
отклони те недостатке. Тим закључком истовремено ће се подно-
сиоцу изборне листе указати на радње које треба да обави ради 
отклањања недостатака.

Кад Покрајинска изборна комисија утврди да недостаци из-
борне листе нису отклоњени или нису отклоњени у предвиђеном 
року, донеће у наредних 24 часа решење којим се одбија прогла-
шење изборне листе.

Члан 63

Збирну изборну листу утврђује Покрајинска изборна комисија 
и она садржи све изборне листе, са личним именима свих кан-
дидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту.

Редослед изборних листа, са лицима свих кандидата, на збир-
ној изборној листи утврђује се према редоследу њиховог прогла-
шавања.

Збирну изборну листу Покрајинска изборна комисија обја-
вљује у “Службеном листу АПВ”.

Сваки подносилац изборне листе има право да у року од 48 ча-
сова од дана објављивања збирне изборне листе изврши, преко 
лица које овласти, увид у све поднете изборне листе и докумен-
тацију поднету уз њих.

Б) СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 64

Покрајинска изборна комисија благовремено припрема избор-
ни материјал, и доставља га најкасније у року од 48 часова пре 
дана одржавања избора, изборној комисији изборне јединице из 
члана 20. ове одлуке (потребан број гласачких листића, посебне 
службене коверте за гласање, образац записника о раду бирачког 
одбора и др.)

Члан 65

Гласачке листиће припрема и оверава Покрајинска изборна ко-
мисија.

Покрајинска изборна комисија утврђује укупан број гласачких 
листића који мора бити једнак броју бирача уписаних у бирачки 
списак општина.

Покрајинска изборна комисија одређује број резервних гласа-
чких листића, који не може бити већи од 0,3% од укупног броја 
гласачких листића.

Гласачки листићи штампају се на једном месту.
Подносилац изборне листе доставља Покрајинској изборној 

комисији име лица које има право да присуствује штампању, 
бројању, паковању гласачких листића и њиховом достављању ор-
ганима надлежним за спровођење избора.

За општине у којима су у службеној употреби језици и писма 
националних мањина гласачки листићи штампају се двојезично 
или вишејезично.

Покрајинска изборна комисија утврђује облик и изглед гласач-
ких листића, начин и контролу њиховог штампања и достављање 
и руковање гласачким листићима.

Члан 66

Гласачки листић садржи: 
1) редни број који се ставља испред назива изборне листе,
2)  називе изборних листа, према редоследу утврђеном на збир-

ној изборној листи, са личним именом првог кандидата са 
листе,

3)  напомену да се гласа само за једну изборну листу, заокружи-
вањем редног броја испред назива те листе или назива листе.

Члан 67

Збирна изборна листа, с називима изборних листа и именима 
свих кандидата, мора за време гласања бити видно истакнута на 
бирачком месту.

Садржај, облик и начин истицања збирне изборне листе из ста-
ва 1. овог члана прописује Покрајинска изборна комисија.

Члан 68

Представници подносилаца изборних листа и кандидати за по-
сланике имају право увида у изборни материјал.

Увид се врши у службеним просторијама Покрајинске изборне 
комисије, у року од два дана од дана одржавања избора.

Члан 69

Бирач може гласати само за једну од изборних листа са гласа-
чког листића.

Гласа се заокруживањем редног броја испред назива изборне 
листе за коју се гласа или заокруживањем назива изборне листе.

В) УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

Члан 70

По завршеном гласању бирачки одбор приступа утврђивању 
резултата гласања на бирачком месту.
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Бирачки одбор утврђује број неупотребљених гласачких лис-
тића и ставља их у посебан омот који печати, с назнаком на омоту 
да се ради о неупотребљеним гласачким листићима.

На основу извода из бирачког списка, бирачки одбор утврђује 
укупан број бирача који су гласали.

Кад се гласачка кутија отвори, после провере контролног лис-
тића, важећи гласачки листићи одвајају се од неважећих.

Бирачки одбор констатује број неважећих гласачких листића, 
уноси га у записник и неважеће гласачке листиће печати у посе-
бан омот, с назнаком да се ради о неважећим гласачким листићи-
ма, а потом утврђује број важећих листића и број гласова за сваку 
изборну листу, што такође уноси у записник.

Важећи гласачки листићи стављају се у посебан омот са на-
знаком да се ради о важећим гласачким листићима, који се потом 
печати. 

Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, 
листић који је попуњен тако да се не може утврдити за коју се 
изборну листу гласало и листић на коме је заокружено више од 
једне изборне листе.

Кад је на гласачком листићу заокружено име и презиме првог 
кандидата на изборној листи или је заокружен назив или део на-
зива изборне листе, односно ако су истовремено заокружени ред-
ни број и назив изборне листе и име и презиме првог кандидата, 
такав изборни листић сматра се важећим.

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији 
већи од броја бирача који су гласали, или у гласачкој кутији није 
нађен контролни листић, бирачки одбор се распушта и именује 
нови, а гласање на том бирачком месту понавља се.

Члан 71

Бирачки одбор, по утврђивању резултата гласања, у записник о 
свом раду уноси: број примљених гласачких листића; број неупо-
требљених гласачких листића; број неважећих гласачких лис-
тића; број важећих гласачких листића; број гласова датих за сва-
ку изборну листу; број бирача према изводу из бирачког списка и 
број бирача који су гласали.

У записник о раду бирачког одбора уносе се и примедбе и 
мишљења чланова бирачког одбора, подносилаца изборних листа 
и заједничких представника подносилаца изборних листа, као и 
све друге чињенице од значаја за гласање.

Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови би-
рачког одбора.

Члан 72

Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном 
обрасцу који се штампа у шест примерака.

У општинама где су у службеној употреби језици и писма на-
ционалних мањина записник о раду бирачког одбора штампа се 
двојезично или вишејезично.

Први примерак записника с утврђеним изборним материјалом 
доставља се Покрајинској изборној комисији.

Други примерак записника истиче се на бирачком месту на 
јавни увид.

Преостала четири примерка записника уручују се представни-
цима подносилаца изборних листа које су освојиле највећи број 
гласова на том бирачком месту и то одмах уколико подносилац 
изборне листе има представника у бирачком одбору, а уколико 
га нема представник подносиоца изборне листе може преузети 
примерак записника од Покрајинске изборне комисије у року од 
12 часова.

Члан 73

Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор ће без одлагања, 
а најкасније у року од осам часова од затварања бирачких места, 
доставити изборној комисији изборне јединице из члана 44. за-
писник о утврђивању резултата гласања на бирачком месту, из-
вод из бирачког списка, важеће гласачке листиће у запечаћеном 
посебном омоту, неупотребљене гласачке листиће у запечаћеном 
посебном омоту, неважеће гласачке листиће у запечаћеном посеб-
ном омоту, као и преостали изборни материјал.

О примопредаји изборног материјала саставља се записник 
који потписује представник изборне комисије изборне јединице 
и најмање два члана бирачког одбора који су предали изборну 
документацију.

Члан 74

По пријему изборног материјала са бирачких места изборна 
комисија изборне јединице, у року од 48 часова од затварања би-
рачких места, утврђује: укупан број бирача уписаних у бирачки 
списак; број бирача који је гласао на бирачким местима; број би-
рача који су гласали ван бирачког места; укупан број примљених 
гласачких листића; укупан број неважећих гласачких листића; 
укупан број важећих гласачких листића и број гласова датих за 
сваку изборну листу, након чега изборни материјал одмах доста-
вља Покрајинској изборној комисији.

Покрајинска изборна комисија утврђује резултате избора, 
најкасније у року од 12 часова од пријема изборног материјала и о 
томе сачињава посебан записник.

Члан 75

Свакој изборној листи припада број мандата који је сразмеран 
броју добијених гласова.

Покрајинска изборна комисија утврђује број мандата који при-
пада свакој изборној листи.

У расподели мандата учествују изборне листе које су добиле 
најмање 5% гласова од укупног броја гласова бирача који су гла-
сали.

Политичке странке националних мањина и коалиција поли-
тичких странака националних мањина учествују у расподели 
мандата и кад су добиле мање од 5% гласова од укупног броја 
бирача који су гласали.

Политичке странке националних мањина су све оне странке 
чији је основни циљ представљање и заступање интереса нацио-
налне мањине и заштита и проширивање права припадника на-
ционалних мањина, у складу са домаћим и међународним стан-
дардима.

О томе да ли подносилац изборне листе има положај политичке 
странке националне мањине, односно коалиције политичких 
странака националних мањина одлучује Покрајинска изборна ко-
мисија при проглашењу изборне листе, а на предлог подносиоца 
изборне листе који мора бити стављен при подношењу изборне 
листе.

Члан 76

Покрајинска изборна комисија расподељује мандате применом 
система највећег количника.

Мандати се расподељују тако што се укупан број гласова који 
је добила свака поједина изборна листа подели бројевима од један 
до закључно са бројем 60.

Добијени количници разврставају се по величини а у обзир се 
узима 60 највећих количника. Свака изборна листа добија оноли-
ко мандата колико тих количника на њу отпада.

Ако две изборне листе или више изборних листа добију исте 
количнике на основу којих се додељује један мандат а нема више 
нерасподељених мандата, мандат ће се доделити листи која је до-
била укупно већи број гласова.

Ако ниједна изборна листа није добила најмање 5% гласова, 
расподела ће се извршити на начин одређен у ст. 1. до 3. овог чла-
на.

Члан 77

Мандати који припадају одређеној изборној листи додељују се 
кандидатима с те листе, у складу са одредбама ове одлуке.

Покрајинска изборна комисија ће најкасније у року од десет 
дана од дана утврђивања резултата избора све добијене мандате 
са изборне листе доделити кандидатима по редоследу на изборној 
листи, почев од првог кандидата са листе.

Покрајинска изборна комисија издаје посланику уверење да је 
изабран. 
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Кандидат коме је додељен мандат, у складу са одредбама става 
2. овог члана, може пре потврђивања мандата да поднесе изјаву о 
неприхватању мандата Покрајинској изборној комисији. Изјава о 
неприхватању мандата мора бити оверена у  органу надлежном за 
оверу потписа и поднета лично у року од три дана од дана овере.

У случају из става 4. овог члана, Покрајинска изборна комисија 
мандат додељује првом следећем кандидату са исте изборне ли-
сте коме није био додељен мандат посланика. 

У случају из става 4. овог члана, уколико је изјаву о непри-
хватању дао кандидат с коалиционе изборне листе, Покрајинска 
изборна комисија мандат додељује првом следећем кандидату на 
изборној листи коме није био додељен мандат, а који је припа-
дник исте политичке странке. Уколико таквог нема, мандат се 
додељује првом следећем кандидату са исте коалиционе изборне 
листе коме није био додељен мандат посланика.

Г) ПОНОВНИ ИЗБОРИ

Члан 78

Поновни избори спроводе се ако Покрајинска изборна комисија 
или надлежни суд Србије пониште изборе због неправилности у 
спровођењу избора, у случајевима утврђеним овом одлуком.

Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање 
се понавља само на том бирачком месту.

На бирачким местима на којима изборни поступак није спро-
веден у складу са овом одлуком, избори се понављају у року од 
седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, 
на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.

Поновне изборе расписује Покрајинска изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по изборној листи која је утврђена 

за изборе који су поништени, осим кад су избори поништени због 
неправилности у утврђивању изборне листе.

У случају понављања избора коначни резултати избора 
утврђују се по завршетку поновљеног гласања. 

Члан 79

У складу са одредбама ове одлуке, кад посланику пре истека 
времена на које је изабран престане мандат, он се додељује новом 
посланику, на начин утврђен овим чланом.

У складу са одредбама ове одлуке, кад посланику пре истека 
времена на које је изабран престане мандат, он се додељује првом 
следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен 
мандат посланика. 

Кад посланику који је изабран са коалиционе изборне листе 
пре истека времена на које је изабран престане мандат, он се до-
дељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није 
био додељен мандат, а који је  припадник исте политичке странке. 
Уколико таквог нема, мандат се додељује првом следећем канди-
дату са исте коалиционе изборне листе коме није био додељен 
мандат посланика.

Кандидату коме је био додељен мандат посланика, а коме је 
мандат престао због преузимања функције члана Покрајинске 
владе, мандат се поново додељује у истом сазиву Скупштине под 
условима: 

- да је кандидату престала функција члана Покрајинске владе; 
-  да постоји упражњено посланичко место које припада истој 

изборној листи; 
-  да је Покрајинској изборној комисији кандидат поднео захтев 

за доделу мандата посланика. 
Кад посланику престане мандат пре истека времена на које је 

изабран у случајевима из става 1. овог члана, а на изборној листи 
с које је посланик био изабран нема кандидата за које подносилац 
изборне листе није добио мандат, он припада подносиоцу избор-
не листе који има следећи највећи количник, а за њега није добио 
мандат.

Мандат новог посланика траје до истека мандата посланика 
коме је престао мандат.

У случајевима из ст. 2, 3. и 5. овог члана, пре утврђивања ман-
дата, од кандидата се прибавља писмена сагласност да прихвата 
мандат.

VIII УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ УКУПНИХ РЕЗУЛТАТА 
ИЗБОРА

Члан 80

Покрајинска изборна комисија утврђује и објављује укупне ре-
зултате избора у року од 72 часа од затварања бирачких места.

Укупни резултати избора објављују се у “Службеном листу 
АПВ”.

IX ПРЕСТАНАК МАНДАТА

Члан 81

Посланику престаје мандат пре истека времена на које је 
изабран:

1) подношењем оставке;
2)  ако је правоснажном судском одлуком осуђен на безусловну 

казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
3) ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности;
4)  преузимањем посла, односно функције које су, у складу с 

законом односно овом одлуком, неспојиве с функцијом по-
сланика;

5) ако му престане пребивалиште на територији покрајине;
6) губитком држављанства;
7) смрћу.
Посланик лично подноси оставку, оверену у органу надлежном 

за оверу потписа, председнику Скупштине, у року од три дана од 
дана овере.

Посланику престаје мандат даном наступања случаја из става 
1. овог члана.

Дан престанка мандата констатује Скупштина на првој наред-
ној седници после пријема обавештења о разлозима за престанак 
мандата посланика.

X ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

Члан 82

Органи надлежни за спровођење избора дужни су да, у току 
изборног поступка, обавештавају бираче о њиховим изборним 
правима и о начину заштите тих права.

Члан 83

Сваки бирач, кандидат, подносилац предлога кандидата или 
подносилац изборне листе имају право да поднесу приговор на-
длежној изборној комисији због повреде изборног права или из-
борног поступка.

Сваки члан бирачког одбора може уложити приговор надлеж-
ној изборној комисији због повреде изборног права или изборног 
поступка до које је дошло на бирачком месту.

Приговор се подноси у року од 24 часа од доношења одлуке, 
односно извршења радње коју подносилац приговора сматра не-
правилном, односно од када је учињен пропуст.

Члан 84

Надлежна изборна комисија доноси решење у року од 48 часова 
од пријема приговора и доставља га подносиоцу приговора.

Ако надлежна изборна комисија усвоји приговор, поништиће 
одлуку или радњу.

Ако надлежна изборна комисија, по приговору, не донесе ре-
шење у роковима предвиђеним овом одлуком, сматраће се да је 
приговор усвојен.

Члан 85

Против решења надлежне изборне комисије којим је одбачен 
или одбијен приговор, па и оног којим је усвојен приговор, може 
се изјавити жалба надлежном суду.

Жалба се подноси преко надлежне изборне комисије у року од 
48 часова од пријема решења.

Надлежна изборна комисија дужна је да, у року од 24 часа по 
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пријему жалбе, достави надлежном суду жалбу и све потребне 
списе.

Члан 86

Ако суд усвоји жалбу, одговарајућа изборна радња, односно из-
бор, поновиће се у року од 10 дана.

XI ПОСМАТРАЧИ

Члан 87

Заинтересовани представници домаћих невладиних организа-
ција, других држава, одговарајућих међународних организација, 
домаћи и страни медији (у даљем тексту: посматрачи) могу пра-
тити целокупан ток избора, рад органа за спровођење избора и 
утврђивање резултата избора.

Члан 88

Органи за спровођење избора обезбеђују посматрачу праћење 
тока избора и рада органа за спровођење избора, а њихово при-
суство уноси се у записнику.

Члан 89

Посматрачи могу присуствовати раду органа за спровођење из-
бора без права да у њему учествују.

Члан 90

Покрајинска изборна комисија донеће Упутство о начину спро-
вођења одредби од члана 87. до члана 89. ове одлуке.

XII ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 

Члан 91

Средства за рад органа за спровођење избора, изборни мате-
ријал и друге трошкове спровођења избора обезбеђују се у буџету 
Покрајине у оквиру средстава утврђених у буџету Скупштине.

Захтев за доделу средстава са спецификацијом укупних трош-
кова Покрајинској изборној комисији подноси изборна комисија 
изборне јединице.

Покрајинска изборна комисија распоређује средства изборним 
комисијама изборних јединица, одређује начин коришћења и 
врши контролу над употребом тих средстава.

На поднеске и радње у изборном поступку не плаћа се такса.

XIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 92

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за 
прекршај организација која поступи супротно одредби члана 24. 
ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице 
у организацији новчаном казном од 250 до 25.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и лице које објави 
процену резултата избора или претходне резултате избора новча-
ном казном од 250 до 25.000 динара.

Члан 93

Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за 
прекршај политичка странка односно друга политичка организа-
ција (или друго правно лице) које супротно одредби члан 25. став 
9. ове одлуке истиче симболе политичких странака односно дру-
гих политичких организација и други пропагандни материјал.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у политичкој организацији (или друго правно лице) новча-
ном казном од 250 до 25.000 динара.

Члан 94

Новчаном казном од 250 до 25.000 динара казниће се за прекр-
шај лице које на самом бирачком месту користи мобилни теле-
фон или друга средства веза и комуникација (члан 25. став 10. 
ове одлуке).

Члан 95

Новчаном казном од 250 до 25.000 динара казниће се за прекр-
шај лице које се задржава на бирачком месту, а нема права и дуж-
ности утврђене овом одлуком (члан 25. став 11. ове одлуке).

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

125.
На основу члана 6. став 2. Одлуке о праву на остваривање нов-

чане помоћи породици у којој се роде близанци (“Службени лист 
АПВ”, број 9/06) и чл. 33. и 35. става 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени 
лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 22. фебруара 2012. године,  д  о  н  е  л  а   је  

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Утврђује се номинални износ новчане помоћи породици у којој 
се роде близанци за 2012. годину, у износу од 400.000,00 динара 
(словима: четиристотинехиљададинара и 00/100). 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 553-304/2012
Нови Сад, 22. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

126.
На основу члана 6. став 2. Одлуке о праву на остваривање 

новчане помоћи породици у којој се роде тројке, односно чет-
ворке (“Службени лист АПВ”, број 8/05) и чл. 33. и 35. става 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 22. фебруара 2012. го-
дине,    д  о  н  е  л  а   је  

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Утврђује се номинални износ новчане помоћи породици у 
којој се роде тројке, односно четворке за 2012. годину, у износу 
од 600.000,00 динара (словима: шестстотинахиљададинара и 
00/100). 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 553-305/2012
Нови Сад, 22. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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127.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‚‘Службени лист 
АПВ‘‘, број 19/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број: 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 14. фебруара 2012. године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда за капитална ула-
гања Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, који је 
донео Управни одбор Фонда за капитална улагања Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 09. фебруара 2012. 
године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-13/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

128.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‚‘Службени лист 
АПВ‘‘, број 19/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 14. фебруара 2012. године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за капитална 
улагања Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, који 
је донео Управни одбор Фонда за капитална улагања Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 09. фебруара 2012. 
године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-43/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

129.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде («Службени лист АПВ», број 
03/01) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 14. фебруара 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског фонда за раз-
вој пољопривреде за 2012. годину, који је донео Савет Фонда, на 
седници одржаној 30. јануара 2012. године.      

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-10/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

130.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде («Службени лист АПВ», број 
03/01) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 14. фебруара 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског фонда за 
развој пољоприверде за 2012. годину, који је донео Савет Фонда, 
на седници одржаној 30. јануара 2012. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-35/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

131.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 6/09) 
и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади 
Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број: 
4/10 и 4/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 14. фебруара 2012. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут Завода за културу војвођанских 
Словака, који је донео Управни одбор Завода, на седници одржа-
ној 8. новембра 2011. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.
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Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-35/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

132.
На основу члaна 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 

скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/2010), а у вези са чланом 1. али-
неја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивач-
ких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 18/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 14. фебруара 2012. године,   д 
о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план прихода и расхода 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2012. годи-
ну, који је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за зашти-
ту споменика културе, на 13. седници одржаној 26. јануара 2012. 
године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-47/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

133.
На основу члaна 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 

скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/2010), а у вези са чланом 1. али-
неја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивач-
ких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 18/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 14. фебруара 2012. године,   д 
о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе за 2012. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика културе, 
на 13. седници одржаној 26. јануара 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-101/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

134.

На основу члaна 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/2010), а у вези са чланом 1. али-
неја 3. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивач-
ких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 18/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 14. фебруара 2012. године,   д 
о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Галерије ликовне 
уметности Поклон збирке Рајка Мамузића за 2012. годину, који је 
усвојио Управни одбор Галерије ликовне уметности Поклон збир-
ке Рајка Мамузића, на седници одржаној 25. јануара 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-46/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

135.

На основу члaна 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/2010), а у вези са чланом 1. али-
неја 3. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивач-
ких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 18/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 14. фебруара 2012. године,   д 
о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Галерије ликовне уметнос-
ти Поклон збирке Рајка Мамузића за 2012. годину, који је усвојио 
Управни одбор Галерије ликовне уметности Поклон збирке Рајка 
Мамузића, на седници одржаној 25. јануара 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-100/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

136.

На основу члaна 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
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(«Службени лист АПВ», број 4/2010), а у вези са чланом 1. али-
неја 6. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивач-
ких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 18/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 14. фебруара 2012. године,   д 
о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план прихода и расхода По-
зоришног музеја Војводине за 2012. годину, који је донео Управни 
одбор Позоришног музеја Војводине, на седници одржаној 25. ја-
нуара 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-45/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

137.

На основу члaна 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/2010), а у вези са чланом 1. али-
неја 6. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивач-
ких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 18/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 14. фебруара 2012. године,   д 
о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Позоришног музеја Војво-
дине за 2012. годину, који је донео Управни одбор Позоришног 
музеја Војводине, на седници одржаној 25. јануара 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-99/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

138.

На основу члaна 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/2010), а у вези са чланом 1. али-
неја 5. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивач-
ких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 18/2010), Влада Аутономне Покраји-

не Војводине, на седници одржаној 14. фебруара 2012. године,   д 
о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Mузеја Војводине за 
2012. годину, који је усвојио Управни одбор Музеја Војводине, на 
6. седници одржаној 26. јануара 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-44/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

139.

На основу члaна 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/2010), а у вези са чланом 1. али-
неја 5. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивач-
ких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 18/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 14. фебруара 2012. године,   д 
о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Mузеја Војводине за 2012. 
годину, који је усвојио Управни одбор Музеја Војводине, на 6. се-
дници одржаној 26. јануара 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-98/2012
Нови Сад, 14. фебруар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

140.

На основу члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне 
мањине за дотације организацијама етничких заједница („Служ-
бени лист АПВ“ број: 5/2006), Покрајински секретаријат за обра-
зовање, управу и националне заједнице расписује 

К О Н К У Р С
ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА  У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Конкурс се расписује за суфинансирање редовне делатности, 
пројеката и организовање манифестација, као и набавке опреме и 
инвестициона улагања организација етничких заједница са тери-
торије Аутономне Покрајине Војводине  у  2012. години.
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I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује на укупан износ од 30.500.000,00  динара.

Национална заједница Укупан износ средстава за 
организације етничких заједница

Мађари 14.820.000,00

Хрвати 3.130.000,00

Словаци 3.130.000,00

Румуни 2.330.000,00

Роми 1.500.000,00

Русини 1.200.000,00

Буњевци 1.100.000,00

Македонци 680.000,00

Украјинци 424.000,00

Немци 296.000,00

Чеси 130.000,00

Ашкалије 100.000,00

Египћани 100.000,00

Грци 100.000,00

Остали 1.460.000,00

Укупно 30.500.000,00

II. УСЛОВИ КОНКУРСА

Рок за подношење пријава је 20. март 2012. године.
На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна 

лица – организације и удружења припадника етничких заједни-
ца са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, 
чија се делатност заснива на очувању и неговању националног и 
културног идентитета или чија се делатност заснива на очувању 
и унапређењу међунационалне толеранције.

На Конкурс се не могу пријављивати директни и индиректни 
буџетски корисници.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Кон-
курса. 

Неће се узимати у разматрање пријаве од стране апликаната 
којима су додељена средства по основу претходних конкурса 
Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим кон-
курсима или нису благовремено,  до истека рока за пријаву по 
овом конкурсу, затражили од Секретаријата продужење рока за 
реализацију средстава добијених по основу ранијих конкурса Се-
кретаријата.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и национал-
не заједнице задржава право да од подносиоца пријаве по пот-
реби затражи додатну документацију и информације или изађе 
на лице места, односно да за доделу средстава одреди испуњење 
додатних услова;

Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
Против ових одлука Секретаријата не може се уложити правни 

лек;
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не 

враћају.

III. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријаве се подносе у два примерка, са две изјаве оверене и пот-
писане од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, искључи-
во на конкурсним обрасцима Секретаријата. Комплетна конкурс-
на документација са упутствима и правилима може се преузети 
од понедељка 20. фебруара 2012. године у просторијама Секрета-
ријата или на web адреси www.puma.vojvodina.gov.rs

Уз пријаву се обавезно подноси :
 - Званичан доказ о регистрацији организације;

 - Потврда о пореском идентификационом броју;
 - Званичан доказ о отвореном рачуну у банци.

Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику 
националне мањине који је у службеној употреби у Аутономној 
Покрајини Војводини;

Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских 
органа управе у Новом Саду (зграда Владе АПВ) или се упућују 
поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за  образовање, 
управу и националне заједнице

21000 Нови Сад
Булевар Михаила Пупина 16. 

ЗА КОНКУРС

Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Се-
кретаријата.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице 

Број: 128-90-862/2012
Дана: 20. фебруар 2012.године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor с.р.

(мр Андор Дели)

141.

На основу члана 50. Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености  (“Сл. гласник  РС”, број  36/2009),  члана 40. 
Правилника о критеријумима и начину спровођења мера актив-
не политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 07/10, 03/11 и 
06/11-испр.), члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
АП Војводине за 2012. годину  (“Службени лист АП Војводине“, 
бр. 23/2011), у складу са Покрајинским акционим планом запо-
шљавања у АП Војводини у  2012. години ПОКРАЈИНСКИ СЕ-
КРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ 
ПОЛОВА расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕЗА 

ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У АП ВОЈВОДИНИ У 
2012. ГОДИНИ

117-401-258/2012

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних 
места представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

Субвенција за отварање нових радних места, у једнократном 
износу, одобрава се послодавцима који отварају радна места, ради 
запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију На-
ционалне службе за запошљавање на територији АП Војводине. 

Висина субвенције износи 130.000,00 динара по новоотворе-
ном радном месту.

Додатак на  субвенцију  у висини од 20.000,00 динара (укупни 
износ субвенције: 150.000,00 динара) додељује се послодавцу који 
запошљава лице старије од  50 година.

Послодавцу се може омогућити поновно подношење захтева 
и додела субвенције, под условом да исти у моменту закључења 
уговора као средство обезбеђења уговорних обавеза достави га-
ранцију банке у износу субвенције или хипотеку првог реда на 
непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева

Право на субвенцију за отварање нових радних места може 
остварити послодавац под условом:

 - да није смањивао број запослених, у последња три месе-
ца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у 
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случају нормалне флуктуације запослених;
 - да над њим није покренут стечајни, односно ликвида-
циони поступак;

 - да уредно измирује обавезе по основу доприноса за оба-
везно социјално осигурање за запослене, за последња 
три месеца која претходе месецу у коме је поднет за-
хтев, осим уколико је подносилац захтева новоосновани 
привредни субјект  регистрован по основу домаћих или 
страних улагања, а на основу образложеног захтева на-
длежног органа локалне самоуправе;

 - да је подносилац захтева над којим је вођен стечајни 
поступак и код кога је усвојен и у целости извршен план 
реорганизације, успешно пословао најмање 12 месеци, 
осим у случају образложеног захтева надлежног органа 
локалне самоуправе;   

 - да је подносилац захтева који је купио привредни субјект 
над којим је окончан поступак стечаја или ликвидације, 
успешно пословао најмање 12 месеци од дана куповине, 
осим у случају образложеног захтева надлежног органа 
локалне самоуправе;

 - да је незапослени за кога се тражи субвенција и који је 
претходно био у радном односу на неодређено време код 
послодавца – подносиоца захтева, на евиденцији неза-
послених најмање 6 месеци;

 - да достави изјаву да ли постоји закључен колективни 
уговор код послодавца.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу 
остварити:

 - државни органи, организације и други директни и ин-
директни корисници буџетских средстава, друштвене 
организације,  удружења грађана и непрофитне органи-
зације;

 - подносиоци захтева који обављају делатности у области 
експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања 
и клађења, шумарства и др;

 - корисници средстава који нису испунили ранију уговор-
ну обавезу према Националној служби или Покрајин-
ском секретаријату за рад, запошљавање и равноп-
равност полова, а уговорна обавеза је истекла, као и 
корисници средстава чија је ранија уговорна обавеза у 
току, а установи се да је редовно не извршавају;

 - привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2. став 
1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне по-
моћи („Службени гласник РС“, број 13/10);

 - подносиоци захтева који запошљавају незапослена лица 
којима је претходни радни однос на неодређено време 
престао у периоду краћем од 6 месеци до дана подноше-
ња захтева, код послодавца који је оснивач или повезано 
лице са подносиоцем захтева.

Документација за подношење захтева
 - захтев са бизнис планом;
 - писана изјава подносиоца захтева о свим другим de 
minimis државним помоћима које је добио у претходном 
трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком 
основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане 
трошкове или изјава подносиоца захтева да није корис-
тио државну помоћ;

 - фотокопија решења надлежног органа о упису у реги-
стар, уколико подносилац захтева није регистрован у 
АПР;

 - потврда банке о промету на текућем рачуну послодавца 
за последња три месеца која претходе месецу у коме је 
поднет захтев;

 - пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприноси-
ма за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, 
за последња три месеца која претходе месецу у коме је 
поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;

 - завршни рачун за годину која претходи години у којој 
се подноси захтев за програме којима се запошљава 5 и 
више лица, односно за привредне субјекте чији је период 
пословања дужи од три године, без обзира на број лица 
која се запошљавају, оверен од стране Народне банке 
Србије (ово ограничење се не односи на подносиоце за-
хтева који у тренутку закључења уговора доставе бан-

карску гаранцију), осим уколико је подносилац захтева 
новоосновани привредни субјект  регистрован по основу 
домаћих или страних улагања на територији АП Војво-
дине; 

 - образложен захтев надлежног органа локалне самоупра-
ве у случајевима наведеним у алинејама 4. и 5. Услова за 
подношење захтева.

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправ-
ност полова, задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца. 

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Надлежна филијала Националне службе за запошљавање про-
верава испуњеност општих услова Јавног позива и врши ранги-
рање примљених захтева на основу унапред дефинисаних кри-
теријума (оцена бизнис плана, запошљавање теже запошљивих 
категорија лица - млађи од 30 година, особе са инвалидитетом, 
самохрани родитељи, Роми, избегла и расељена лица).

У случају да више послодаваца испуњава исте критеријуме, 
предност у додели субвенције имаће онај послодавац код ког 
постоји потписан колективни уговор.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Предлог одлуке о додели субвенције послодавцима за отва-
рање нових радних места доноси директор филијале Националне 
службе за запошљавање. 

Сагласност на предлог одлуке даје директор Покрајинске 
службе за запошљавање.

Одлуку о додели субвенције послодавцима за отварање но-
вих радних места за запошљавање незапослених лица, на основу 
Предлога и Сагласности, доноси Покрајински секретар  за рад, 
запошљавање и равноправност полова.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност 
полова, директор филијале Националне службе за запошљавање 
и подносилац захтева, у року до 30 дана од дана доношења одлу-
ке о одобравању субвенције закључују уговор, којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата суб-
венције. 

Документација за закључивање уговора:
 - доказ о заснивању радног односа на неодређено време 
за лице које се  запошљава (уговор о раду и пријава на 
обавезно социјално осигурање);

 - одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза;
 - фотокопија картона депонованих потписа и
 - писани пристанак корисника средстава и жиранта за 
прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза су:
 - ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

• за одобрена средства у износу до 300.000,00 дина-
ра – две истоветне бланко личне менице корисника 
средстава са једним жирантом, са меничним овла-
шћењима,

• за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 
650.000,00 динара – две истоветне бланко личне 
менице корисника средстава са два жиранта, са ме-
ничним овлашћењима (уколико корисник средста-
ва није у могућности да обезбеди менице као сред-
ство обезбеђења за износе до 650.000,00 динара, 
може приложити било које од наведених додатних 
средстава обезбеђења).

• за одобрена средства у износу од 650.001,00 дина-
ра и више – две истоветне бланко личне менице 
корисника средстава са два жиранта, са меничним 
овлашћењима и додатно средство обезбеђења по 
избору:

• хипотеку првог реда на непокретности двоструко 
веће вредности од износа субвенције или

• гаранцију банке у вредности износа субвенције, 
или

• уговорно јемство.
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 - ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
• за одобрена средства у износу до 650.000,00 динара 

– две истоветне бланко соло менице, са меничним 
овлашћењима или једно од наведених додатних 
средстава обезбеђења;

• за одобрена средства у износу од 650.001,00 дина-
ра и више – две истоветне бланко соло менице, са 
меничним овлашћењима и додатно средство обез-
беђења по избору:

• хипотеку првог реда на непокретности двоструко 
веће вредности од износа субвенције или

• гаранцију банке у вредности износа субвенције, 
или

• уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 

старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља делатност (предузетник).

Менице, у складу са Законом о изменамаи допунама Закона о 
платном промету („Службени глсаник РС“, број 31/2011) и Од-
луком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 
меница и овлашћења („Службени гласник РС“, број 56/2011), под-
носилац захтева мора извршити упис меница у Регистар меница 
и овлашћења.

VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисник средстава субвенције за отварање нових радних мес-
та дужан је да:

 - заснује радни однос, односно закључи уговор о раду са 
незапосленим лицем у складу са законом, на неодређено 
време, са пуним радним временом, с тим да радни од-
нос траје најмање 24 месеца од дана заснивања радног 
односа;

 - редовно исплаћује зараде и уплаћује доприносе за оба-
везно социјално осигурање и доставља доказе о уплати 
доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из 
уговора;

 - обавести организациону јединицу Националне службе 
за запошљавање о свакој промени која је од утицаја на 
реализацију уговора.

Корисник средстава дужан је да обавља делатност на терито-
рији општине на кojoj је остварио право на субвенцију. 

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефи-
нисане уговором, дужан је да врати износ субвенције за нереа-
лизовани део уговорне обавезе, увећан за износ законске затезне 
камате.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлеж-
ној организационој јединици Национaлне службе, према седишту 
послодавца или организационе јединице у којој се реализује про-
грам, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може 
добити у свакој организационој јединици Национaлне службе 
или преузети на сајту www.psrzrp.vojvodina.gov.rs или www.nsz.
gov.rs

Све додатне информације могу се добити у свакој организацио-
ној јединици Националне службе.

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до 

утрошка средстава предвиђених за ову намену.

142.

На основу члана 50. Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености  (“Сл. гласник  РС”, број  36/2009),  члана 
50. Правилника о критеријумима и начину спровођења мера ак-
тивне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 7/10, 03/11 и 
06/11-испр.), члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
АП Војводине за 2012. годину  (“Службени лист АП Војводине“, 
бр. 23/2011), у складу са Покрајинским акционим планом запо-
шљавања у АП Војводини у  2012. години ПОКРАЈИНСКИ СЕ-

КРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ 
ПОЛОВА, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ 

ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2012. 
ГОДИНИ

117-401-259/2012

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање пред-
ставља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом 
лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара, а у циљу оба-
вљања новорегистроване делатности на територији АП Војводи-
не.

Уколико се више незапослених лица удружи у складу са за-
коном свако појединачно подноси захтев за самозапошљавање и 
остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само јед-
ном поднети захтев за коришћење субвенције.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева

Право подношења захтева за доделу субвенције за самозапо-
шљавање се остварује под условом да је лице:

-  пријављено на евиденцију незапослених Националне службе 
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), на те-
риторији АП Војводине, и

-  завршило инструктивну обуку за самозапошљавање по пла-
ну и програму обуке у организацији Националне службе или 
друге одговарајуће организације, а у циљу подизања нивоа 
информисаности и компетентности за отпочињање сопстве-
ног посла.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може се оствари-
ти у следећим случајевима:

-  за обављање делатности индивидуалног пољопривредног 
газдинства, задруге, удружења грађана и друштвених орга-
низација, 

-  за обављање делатности у области експлоатације угља, такси 
превоза, мењачница, коцкања и клађења  и др;

-  уколико је лице већ остварило право на исплату новчане нак-
наде у једнократном износу за самозапошљавање;

-  уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу према 
Националној служби или Покрајинском секретаријату за рад, 
запошљавање и равноправности полова.

Документација за подношење захтева
-  захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
-  доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организа-

цији Националне службе
-  писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis 

државним помоћима које је добио у претходном трого-
дишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу 
већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или 
изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ.

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправ-
ност полова задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Национална служба проверава испуњеност општих услова 
Јавног позива и врши рангирање примљених захтева на основу 
оцене бизнис плана унапред дефинисаних критеријума. Приори-
тет у додели субвенција утврђује се на основу оцене бизнис плана.

Приоритет у поступку одобравања има лице које припада кате-
горији теже запошљивих незапослених лица - млађи од 30 година, 
старији од 50 година, особе са инвалидитетом, самохрани роди-
тељи, жртве насиља у породици, корисници социјалне помоћи, 
Роми, избегла и расељена лица.
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Предлог одлуке о додели субвенције  за самозапошљавање не-
запослених лица доноси директор филијале НСЗ. 

Сагласност на Предлог одлуке даје директор Покрајинске 
службе за запошљавање

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосле-
них лица, на основу Предлога и Сагласности,  доноси покрајин-
ски секретар за рад, запошљавање и равноправност полова.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Покрајински секретар  за рад, запошљавање и равноправност 
полова, директор филијале Националне службе и подносилац за-
хтева, у року до 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању 
субвенције за самозапошљавање незапослених лица, односно 
најкасније до 30.новембра текуће године закључују уговор, којим 
се уређују међусобна права и обавезе и на основу ког се врши 
исплата субвенције.

Документација за закључивање уговора:
-  фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар 

(уколико није наведен датум отпочињања делатности у ре-
шењу о упису у регистар, потребно је доставити и решење о 
отпочињању делатности);

- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
-  фотокопија уговора о отварању текућег рачуна или картице 

истог;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте корисника средстава и
-  фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности 

од статуса жиранта и
-  писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за при-

купљање и обраду података о личности.
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведе-

них средстава обезбеђења уговорних обавеза и то:
-  две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава 

са једним жирантом и меничним овлашћењима, или
-  хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вред-

ности од износа субвенције, или
-  гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвен-

ције или
-  уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 

старије од 65  година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

Менице, у складу са Законом о изменамаи допунама Закона о 
платном промету („Службени глсаник РС“, број 31/2011) и Од-
луком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 
меница и овлашћења („Службени гласник РС“, број 56/2011), под-
носилац захтева мора извршити упис меница у Регистар меница 
и овлашћења.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатнос-
ти након доношења одлуке, а најкасније до датума потписивања 
уговора.

VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисник средстава субвенције за самозапошљавање дужан је 
да:

-  регистровану делатност обавља најмање 12 месеци, почев од 
дана отпочињања обављања делатности и

-  редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално осигурање 
најмање 12 месеци и достави доказе о уплати доприноса.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефи-
нисане уговором, дужан је да врати износ субвенције за нереа-
лизовани део уговорне обавезе, увећан за износ законске затезне 
камате.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлеж-
ној организационој јединици Национaлне службе према месту 

пребивалишта, односно боравишта, лично или  путем поште, на 
прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организацио-
ној јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.
psrzrp.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs

Све додатне информације могу се добити у свакој организацио-
ној јединици Националне службе.

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до 

утрошка средстава предвиђених за ову намену.

143.

На основу члана 74. став 1. тачка 3) Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник 
РС, бр.99/2009), члана 60. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. Лист АПВ“, бр. 04/2010 и 04/2011), те 
члана. 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војво-
дине за 2012. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр.23/2011), 
Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност 
полова   р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

НЕПРОФИТНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА   ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 
РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА  

117-401-243/2012

 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и рав-
ноправност полова, сходно Покрајинској скупштинској одлуци о 
буџету АП Војводине за 2012. годину („Сл. лист АП Војводине“, 
бр.23/2011),  додељује бесповратна средства у укупном износу од 
3.800.000,00 динара (словима: тримилионаосамстотинахиљада-
динара) ради реализације пројеката непрофитних организација/
удружења грађана из области рада, запошљавања и равноправно-
сти полова.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА: 

Подстицање активности и програма у области рада и запо-
шљавања, нарочито за категорије становништва које се тешко 
запошљавају: особе са инвалидитетом, жене, млади до 30 година, 
лица старија од 50 година, Роми;

Подршка програмима везаним за обуке ради лакшег пронала-
жења посла, стицање нових знања и вештина, промовисање пре-
дузетништва, унапређења волонтерског рада и сл;

Подршка програмима којима се промовише концепт родне рав-
ноправности,

Подршка програмима и активностима којима се унапређује по-
ложај жена, њихово економско оснаживање и едукација.

Подршку програмима економског оснаживања жена и младих, 
подстицања стваралаштва и овладавања знањима и вештинама у 
области пружања услуга у етно и агро туризму.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Право учешћа на Конкурсу имају непрофитне организације/
удружења грађана са територије АП Војводине које својим про-
грамима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса.

Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а ви-
сина тражених средстава не може бити већа од 200.000,00 динара 
(словима:двестохиљададинара).

Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима 
који се могу добити у Покрајинском секретаријату за рад, 
запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина број 16, спрат II, канцеларија 19 или на www.
psrzrp.vojvodina.gov.rs 

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
 - попуњен конкурсни образац уз опис пројекта
 - податке о подносиоцу пројекта
 - буџет пројекта

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, 
достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински 
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секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова,  Нови 
Сад,  Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко 
писарнице покрајинских органа.

Непотпуне пријаве неће се разматрати.
Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката доноси 

Покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност 
полова на предлог Комисије.

Након донете одлуке о финансирању одређеног пројекта, 
подносилац пројекта се позива да потпише уговор са 

Покрајинским секретаријатом за рад, запошљавање и 
равноправност полова. Уколико се подносилац пројекта не 
одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од дана 
обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао 
од реализације пројекта.

Конкурс је отворен до 5. марта 2012. године.
Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу 

се добити у Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и 
равноправност полова на телефон 021/487 46 09.
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ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад 

Издавач:Покрајински секретаријат за прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00. 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад 

Издавач:Покрајински секретаријат за прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00. 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

115.  Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу 
буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. 
годину;

116.  Покрајинска скупштинска одлука о престанку рада 
Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине:

117.  Покрајинска скупштинска одлука о престанку ва-
жења Покрајинске скупштинске одлуке о уређивању 
питања везаних за сукоб интереса у органима Ауто-
номне Покрајине Војводине;

118.  Покрајинска скупштинска одлука о покретању и на-
чину спровођења поступка емитовања дугорочних 
хартија од вредности ради јачања финансијског по-
тенцијала Развојне банке Војводине;

119.  Одлука о доношењу Просторног плана подручја по-
себне намене за инфраструктурни коридор за дале-
ковод 2x400kV ТС „Панчево2“ – граница Румуније;

120.  Одлука о доношењу Просторног плана подручја по-
себне намене Специјалног резервата природе „Горње 
Подунавље“;

121.  Одлука о доношењу Просторног плана подручја по-
себне намене специјалног резервата природе „Ко-
виљско-петроварадински рит“;

122.  Одлука о престанку мандата посланика у Скупшти-
ни Аутономне Покрајине Војводине;

123.  Одлука о измени Одлуке о именовању чланова и се-
кретара Покрајинске изборне комисије и њихових 
заменика.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ-ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ

124.  Покрајинска скупштинска одлука о избору послани-
ка у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине-
пречишћен текст.

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

125.  Решење о утврђивању номиналног износа новчане 
помоћи породици у којој се роде близанци за 2012. 
годину;

126.  Решење о утврђивању номиналног износа новчане 
помоћи породици у којој се роде тројке, односно чет-
ворке за 2012. годину;

127.  Решење о давању сагласности на Програм рада 
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине 
Војводине за 2012. годину;

128.  Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине 

Војводине за 2012. годину;
129.  Решење о давању сагласности на Програм рада 

Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2012. 
годину;

130.  Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2012. 
годину;

131.  Решење о давању сагласности на Статут Завода за 
културу војвођанских Словака;

132.  Решење о давању сагласности на Финансијски план 
прихода и расхода Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе за 2012. годину;

133.  Решење о давању сагласности на Програм рада 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе 
за 2012. годину;

134.  Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Галерије ликовне уметности Поклон збирке Рајка 
Мамузића за 2012. годину;

135.  Решење о давању сагласности на Програм рада Гале-
рије ликовне уметности Поклон збирке Рајка Маму-
зића за 2012. годину;

136.  Решење о давању сагласности на Финансијски план 
прихода и расхода Позоришног музеја Војводине за 
2012. године;

137.  Решење о давању сагласности на Програм рада Позо-
ришног музеја Војводине за 2012. године;

138.  Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Музеја Војводине за 2012. годину;

139.  Решење о давању сагласности на Програм рада Му-
зеја Војводине за 2012. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ

140.  Конкурс за дотације организацијама етничких 
заједница у Аутономној Покрајини Војводини.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

141.  Јавни позив послодавцима за доделу субвенције 
за отварање нових радних места у АП Војводини у 
2012. години;

142.  Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвен-
ције за самозапошљавање у АП Војводини у 2012. 
години;

143.  Конкурс за доделу бесповратних средстава непро-
фитним организацијама/удружењима грађана за фи-
нансирање пројеката у области рада, запошљавања и 
равноправности полова.
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