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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Табела 35.- Линдалов дијаграм
сушење житарица, поврћа и воћа
конзервирање млека
пастеризација, ферматизација
производња алкохола
санитарна топла вода
синтетички каучук
панелни радијатори
грејање печурки
балнеотерапија
производња шећера из репе
загревање пластеника и стакленика
загревање фарми стоке и живине
производња биогаса
производња сојиног уља
производња намештаја
рекреација
прање металних делова
узгој риба
загревање тла
припрема и прерада хране
Cº

20

30

40

50

60

70

80

90

Линдалов дијаграм приказује велики број могућности коришћења геотермалне енергије
за топлотне потребе у дијапазону температура од 20ºC - 200ºC. Дијаграм јасно указује
да је могуће користити практично сваки геотермални флуид и то не само за
једнократну употребу већ каскадно. Нормално, геотермалном енергијом се не могу
заменити многи високотемпературни процеси, где се користе продукти сагоревања, већ
средњи и нискотемпературни процеси. Имајући у виду да ти процеси чине преко 80%
укупних топлотних потреба, јасне су могућности геотермалне енергије у супституцији
конвенцијалних горива. Оне се своде на:
- производњу електричне енергије,
- производњу топлотне енергије за грејање станова, пословних и јавних објеката и
припрему потрошне топле воде,
- производњу топлотне енергије за грејање стакленика и пластеника, акватуру и
сушење пољопривредних производа,
- за технолошке потребе,
- за рекреативне и балнеолошке потребе.
Имајући у виду да истраживање, експлоатација и коришћење хидрогеотермалне
енергије не представља никакву опасност за животну средину, покрајински
Секретеријат за енергетику и минералне сировине предлаже да се ове активности
дозволе на овом простору, како би се утврдили геотермални потенцијали овог простора
у смислу коришћења геотермалних вода у: бањама и базенима, индустријским
процесима, за хлађење и грејање простора, у пољопривреди (сушење пољопривредних
производа, грејање пластеника и друго.
Биогас
Биогас се производи и користи првенствено из резлога економичног управљања
стајским ђубривом, ради оптимизације доходка по хектару обрадиве површине,
заштите човекове средине и радне околине и из потребе снабдевања фарми
сопственом енергијом.
Застој у развоју сточарства је такође, један од фактора који дестимулативно делују на
развој овог енергента.
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Сунчева енергија
Сунчево зрачење може да се користи за добијање топлотних и хемијских извора
енергије, за трансформацију у механичку и електричну енергију.
Ограничавајући фактор коришћења сунчеве енергије је велика почетна инвестиција, а
потребне су и велике површине за инсталисање сунчевих колектора. Коришћење
сунчеве енергије треба комбиновати са неким другим видом конвенционалне енергије,
због немогућности адекватне акумулације и коришћења током целе године.
Енергија ветра
Искоришћавањем енергије ветра, чак и у идеалним условима, није могуће сву
кинетичку енергију ветра претворити у механичку.
Одабирање погодног места за инсталисање ветрењача је најделикатнији и
најодговорнији задатак кад се жели искористити енергија ветра. Стога избору локације
предходи низ методолошких активности:
- коришћење метеоролошких података, које поседују хидрометеоролошке службе;
- Теренска испитивања да би идентификовали области за детаљна испитивања
(мерење брзине ветра, правац дувања ветра);
- Регионалана испитивања;
- Верификација локација, на које треба поставити торњеве високе 50,0m са
метеоролошким инструментима на неколико нивоа;
- Селекција турбина.
Утицај на околину постављања ветрењача су: расположивост земљишта, телевизијске и
радио сметње, бука, естетика, утицај на биосферу и остала локална ограничења.
Процењивање економичности ветрењача је комплексно. Јединствени параметар с којим
се може поредити с осталим изворима енергије је производна цена енергије, односно
време отплате инвестиције.
Да би се сагледала исплативост изградње једне ветроелектране потребно је поред
трошкова анализирати и елементе који утичу на продуктивност ветрогенератора.
Најважнији елементи који утичу на продуктивност ветрогенератора, односно на цену
електричне енергије коју продукује ветрогенератор су поред дефинисаних трошкова и:
- средња годишња брзина ветра,
- расположивост ветрогенератора,
- век трајања ветрогенератора,
- амортизациони период,
- реална интересна стопа.
Мале хидроелектране
Коришћење хидроенергетског потенцијала у равничарским пределима доскоро није
налазило своје место осим ретких изузетака. Без обзира на то што хидропотенцијал у
Војводини није мали, досадашње анализе су показале да његово коришћење није
економски оправдано. Основна карактеристике овог подручја (и подручја општине
Тител) је да кроз њега протичу велике количине воде, али је могућност концентрације
падова мала а то је први услов за коришћење хидро потенцијала. Због великих
количина воде потребна су постројења за коришћење потенцијала велике пропусне
моћи, која су скупа, а сразмерно мале снаге због малих падова. Поред тога, вештачко
подизање нивоа воде, у циљу концентрације пада у равничарским условима,
распростире се на великим дужинама, изазивајући при томе низ негативних утицаја, за
чију су компензацију потребна значајна средства. Ова два чиниоца су била од
одлучујућег утицаја на високу цену енергије која би се могла добити коришћењем
хидроенергетског потенцијала у Војводини.
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Стални раст цена свих енергената у свету навела је многе земље да преиспитају
могућности коришћења свих видова примарне енергије, а посебно обновљивих извора.
У развијеним земљама ЕУ, где су атрактивни хидроенергетски потенцијали углавном
већ искоришћени, кренуло се у искоришћење мањих расположивих потенцијала.
Повећање цена енергената и развој технологија учинио је њихову експлоатацију
економски оправданом. У брдовито-планинским пределима користи се свака долина,
сваки поток за изградњу малих хидроелектрана, које у збиру дају значајан допринос
производњи електричне енергије. У равничарским пределима првенствено се користе
постојећи хидросистеми на којима се дограђују хидроелектране, а код изградње нових,
вишенаменских хидросистема, проучавање и евалуација могућности коришћења хидро
енергије постало је обавезно.
Нове технологије нуде врло ефикасна турбинска постројења и у условима веома малих
падова, чак и од једног метра. Повећана брига о води уопште, изнудила је већи број
радова на уређењу водотокова, што је пружило прилику да се хидропотенцијал користи
у оквирима вишенаменских хидросистема и тако поделе трошкови изградње.
На највећем броју малих хидроелектрана се предвиђа примена цевних пропелерних ''С''
турбина, са извученим генератором и мултипликатором броја обртаја. Предвиђа се
примена типских агрегата, где год је то могуће, с тим што би се мењао број активних
агрегата, у зависности од инсталисаног протока. Изабрани генератори и
електроенергетска опрема треба да буду стандардне снаге, чиме се олакшава замена и
набавка резервних делова. Све хидроелектране би биле вођене преко SCADA система
(Sypervisory Control and Data Aquisition) за даљински надзор и управљање из
диспечерског центра Електровојводине и повезане са диспечерским центром у ЈП »Вода
Војводине«.

III - 6.5. Телекомуникациона инфраструктура
За квалитетно одвијање телекомуникационог саобраћаја на подручју општине Тител, у
планском периоду, потребно је повећавати капацитет како међумесне, тако и месне
телекомуникационе мреже и телефонских централа у складу са потребама. Потребно је
изградити квалитетну телекомуникациону мрежу до свих туристичких локалитета и
корисника простора ван насеља.
За свако домаћинство обезбедити по један до два директна телефонска прикључка, као
и довољан број прикључака за све привредне кориснике.
Табела 36.
Насеље
Вилово
Гардиновци
Лок
Мошорин
Тител
Шајкаш
Укупно

Број становника

Број домаћинстава

1050
1450
1100
2900
5750
5200
17400

350
500
430
850
2050
1450
5630

бр.тп.
700
1000
800
1600
3800
2600
10500

тп/100ст
66,6
68,9
72,7
55,1
66,0
50,0
60,3

Изградњом антенских система и базних станица мобилних телекомуникација у
катастарској општини: Тител, Мошорин, Шајкаш, Вилово, Гардиновци и Лок, по
плановима развоја надлежних предузећа, омогућиће се рад овог система на целом
планском подручју.
За квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала, у свим насељима је потребно
изградити кабловски дистрибутивни систем (КДС).
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III - 7. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, РАЗМЕШТАЈ И КОРИШЋЕЊЕ
КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА
Депоновање комуналног отпада
Депоновање комуналног отпада и одлагање животињских лешева је до сада решавано
парцијално. Свако насеља је отпад комуналног и животињског порекла одлагало на
локацијама чији степен уређености и опремљености не задовољава потребне
критеријуме. На тим локацијама и у њиховом непосредном окружењу присутна је
деградација простора, у смислу загађења земљишта, подземних вода и ваздуха.
Евидентна је нерентабилност оваквог начина одлагања отпада, јер је потребно
адекватно уредити и опремити више локација.
Преласком
на
систем
регионалног
депоновања
отпада
кроз
формирање
вишеопштинских региона са једном регионалном депонијом, потребно је санирати и
рекултивисати постојеће локације депонија као и сточна гробља. Израђен је
Регионални план за управљање комуналним отпадом општине Зрењанин, Тител,
Ковачица и Житиште. Након утврђивања локације регионалне депоније предметног
региона одредиће се и локација трансфер станице. Трансфер станица представља
место где се врши довоз отпада из свих општинских места и претовар отпада, ради
његовог транспорта до регионалне депоније. Прелазак на овај систем одлагања отпада
подразумева успостављање низа законодавних, организационих и институционалних
мера.
Комунални отпад Општине до формирања система регионалног депоновања одлагаће
се на постојећој локацији на територији КО Тител коју je неопходно уредити довођењем
потребне инфраструктуре, ограђивањем, постављањем чуварске службе итд. а у складу
са важећим Правилником.
Дугорочну концепцију одлагања отпада треба усагласити са принципима Националне
стратегије управљања отпадом (Влада Републике Србије, 04.07.2003.) и смерницама
Студије просторног размештаја регионалних депонија и трансфер станица на
територији АП војводине (ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'', 2006.).
Третман и одлагање комуналног отпада на основу утврђених принципа ће се одвијати
на регионалном нивоу, што ће се позитивно одразити на квалитет земљишта на
територији општине. Одлагању отпада треба да предходи одвојено сакупљање отпада
ради његовог смањења (кабастог, опасног и рецеклабилног), а након укључења у
систем регионалног одлагања и затварање, санација и рекултивација постојеће
депоније и сметлишта.
Јама-гробница
Уклањање животињских лешева са територије Општине ће се вршити привремено на
постојећој локацији јаме-гробнице у Ко Тител, у складу са важећим правилницима, до
изградње мреже кафилерија на територији Војводине. Јаме гробнице је неопходно
лоцирати на месту које није водоплавно, подводно и поред водотока.
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III - 8. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Поштовањем одговарајућих прописа и усклађивањем са директивама ЕУ у области
заштите животне средине, обезбедиће се успостављање и реализација свих активности
које су у складу са принципима одрживог развоја. Одрживи развој представља
непрестани процес усклађивања друштвеног, економског, културног (и урбаног)
развоја са потребама и ограничењима животне средине, кроз сарадњу свих интересних
и друштвених група.
Просторни развој општине Тител је усмерен у контексту рационалног коришћења
природних ресурса, реализације режима заштите природних добара и заштите и
унапређења природних и радом створених вредности животне средине.
У циљу заштите животне средине територије Општине предвиђене су следеће
активности:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Формирање јединственог катастра загађивача и успостављање мониторинга воде,
ваздуха и земљишта на територији Општине;
Формирање ваншумског зеленила уз: канале, саобраћајнице, у оквиру
пољопривредног земљишта, око радних зона, фарми, комуналних и других објеката,
у циљу побољшања микроклиматских услова и повећања укупне шумовитости
Општине;
Очување и унапређење шумског фонда с обзиром на мању шумовитост читаве
Општине;
Снабдевање свих насеља водом највишег квалитета, прикључењем на регионални
систем водоснабдевања (Бачки регионални систем);
Изградња канализационог система и пречистача отпадних вода за сва насеља у
Општини;
Заштита изворишта за водоснабдевање уз повећање површина водозахвата и броја
црпних бушотина;
Изградња обилазница у циљу смањења транзита кроз насеља (смањење
аерозагађења и буке);
Заштита од ерозије затравњивањем површина под нагибом;
Контролисана примена хемијских средстава заштите и агромера у области
пољопривреде;
Санација и рекултивација напуштених локација депонија комуналног отпада,
сточних гробаља и осталих деградираних простора;
Ревитализација старе и изградња нове мелиоративне каналске мреже;
Одлагање животињских лешева и ветеринарских конфиската на привремену
локацију до укључења Општине у систем кафилерија;
Обезбеђење нешкодљивог уклањања животињских лешева у случају појаве
авијарне инфлуенце у непропусне контејнере, као привремено решење и јамегробнице за свако насељено место, као трајно решење;
Поступање са опасним материјама спровести у складу са Законом о заштити
животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04) и подзаконским актима;
Селектирање отпада на извору и увођење рециклаже као процеса смањења
количине отпада за депоновање;
Привремено одлагање комуналног отпада на постојећој депонији уз обезбеђење
минималних мера заштите у току њеног коришћења;
одлагање комуналног отпада, у складу са принципима Националне стратегије
управљања комуналним отпадом, која за регион Средњег Баната, на који је
усмерена општина Тител, подразумева:
- формирање регионалне депоније на територији општине Зрењанин,
- изградњу трансфер станице, у зависности од локације регионалне депоније,
- изградњу мреже сабирних центара у насељима;

Током истраживања и експлоатације минералних сировина неопходно је придржавати
се услова прописаних Законом.
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III - 9. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА
III - 9.1. Заштита природних добара
У оквиру заштите природних добара, као и оних која су предложена за заштиту,
потребно је ускладити активности у простору са мерама заштите.
Стратешки правци развоја у области заштите природе су:
- примена свих мера прописаних важећом Уредбом на делу територије СРП ''Ковиљскопетроварадински рит'';
- доношење Уредбе о стављању под заштиту СРП ''Тителски брег'' и
- зонирање подручја предвиђених за заштиту са могућношћу имплементације туризма
у функцији заштите.

III - 9.2. Заштита културних добара
Планирању и уређењу простора приступа се тако што се подаци о заштићеним
културним добрима и условима њиховог очувања и презентације уграђују у планове
заједно са инструментима за њихово очување. На основу достављених резултата рада
службе заштите базира се планирање. Услови заштите археолошких локалитета и
археолошких зона су следећи:
-

Пре предузимања било каквих земљаних радова на простору свих обележених
археолошких локалитета и археолошких зона обавезно је тражити од Покрајинског
завода за заштиту споменика културе посебне услове заштите.
На простору локалитета Калварија на Тителском брегу (локалитет 255), који је
заштићен као културно добро од изузетног значаја, не дозвољава се извођење било
каквих земљаних и грађевинских радова.

III - 10. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И КОРИШЋЕЊЕ
И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ
III – 10.1. Мере заштите од елементарних непогода
Мере заштите од земљотреса односе се на основне смернице и услове за организацију
и изградњу насељских површина, применом важећих правилника везано за степен
изградње појединих рејона у насељима (стамбени, централни, радне зоне), густину
насељености, спратност објеката, планирање слободних поврашина за потребе
евентуалног измештања и збрињавања становништва. Грађевинско-техничке мере
предвиђају правилан избор локације за градњу објеката, забрану изградње у
заштићеним деловима природе, на неподесним теренима као и строго поштовање и
примена важећих законских прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју.
Детаљнија разрада ових услова биће обрађена израдом одговарајуће урбанистичке
документације за свако насеље.
Подручје општине Тител је угрожено поплавама. Река Тиса може да угрози насеља
Тител и Мошорин и атаре Титела, Мошорина па чак и Шајкаша. Река Дунав може да
угрози насеље Гардиноце и атар: Гардиноваца, Лока и Титела. Одбрамбени насипи
подигнути дуж обале Тисе и Дунава, са водопривредним објектима за заштиту од вода
(црпне станице, хидромелиорациони канали), штите територије општине Тител од
поплавних вода. У наредном периоду нужно постојеће делове система одржавати у
пројектованим елементима, као и отклањати евентуална оштећења облога насипа од
утицаја таласа и леда. Планирани развој каналске мреже и њено оспособљавање за
двонаменску функцију (одводњавање и наводњавање) допринеће да одводњавање
површинских и подземних вода буде много квалитетније. На овај начин ће целокупна
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површина општине Тител бити заштићена од изливања површинских вода и могућих
поплава већих размера.
Заштита од пожара подразумева урбанистичке мере заштите које се односе на ширину
улица у насељима (реконструкција постојећих и изградња нових у складу са
стандардима и техничким прописима), реконструкцију јавних путева, утврђивање
урбанистичких показатеља (намена простора, степен искоришћености земљишта,
коефицијент изграђености земљишта), правила изградње (постављање објеката,
спратност објеката, међусобна удаљеност објеката...). Поред ових мера неопходно је
примењивати грађевинско-техничке мере заштите од пожара, у складу са прописима о
изградњи објеката, мере заштите од пожара код електроенергетских и гасних
постројења и уређење сталних црпилишта воде за потребе гашења пожара.
У оквиру система одбране од града, у општини Тител изграђено је шест противградних
станица са којих се, током сезоне одбране од града, испаљују противградне ракете.
Противградне станице изграђене су на следећим локацијама: Мошорин, Вилово,
Гардиновци, Лок, Игићев салаш (Тител 2) и Тител (Царски салаш).
Табела 37. – Локације противградних станица у Општини:
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив ПГС
Мошорин
Вилово
Гардиновци
Лок
Игићев салаш (Тител 2)
Тител (Царски салаш)

X
5018750
5012750
5006500
5007780
5010100
5005200

Y
7435600
7433700
7431100
7438050
7441750
7445150

H
70
75
80
70
120
70

Ради неометаног рада и безбедности, у заштитној зони од 100,0m од противградних
станица, изградња нових објеката је могућа само по обезбеђивању посебне
сагласности и мишљења Републичког хидрометеоролошког завода Србије.

III – 10.2. Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану
земље
За заштиту становништва од ратних дејстава на подручју општине Тител планирати
изградњу двонаменских склоништа допунске или основне заштите у складу са
постојећом просторнопланском регулативом, важећим техничким прописима и
нормативима за склоништа и ''Одлуком општинског штаба цивилне заштите о
утврђивању степена угоржености територије општине.''
Пре изградње или реконструкције објеката, инвеститори су у обавези да прибаве
мишљење надлежног органа за одбрану, о обавези изградње склоништа (врсти
склоништа, обиму заштите и капацитету) или о ослобађању од градње склоништа,
уколико граде објекте који се налази у насељу или делу насеља/атара у којима није
планирана изградња склоништа (у складу са прописима из ове области).
У складу са условима Министарства одбране Републике Србије дефинисана је зона
забрањене градње (Реферална карта бр. 1. – Намена простора Р-1:50000).
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IV – 1. ОПШТЕ МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Опште мере и инструменти за примену Плана на територији општине Тител су:
Просторни план општине Тител разрађује се и реализује:
• урбанистичким планом и
• актом о урбанистичким условима,
у складу са важећим законима и другим прописима.
Такође, за потребе даље заштите и унапређења природних добара неопходно је донети
и:
• пољопривредну основу,
• шумску основу,
• ловну уснову и
• водопривредну основу.
Општа правила уређења/изградње за урбанистичке зоне и целине, објекте и
инфраструктуру на територији општине Тител су:
• да се спроводе на основу дате намене површина и услова из овог Плана;
• да морају бити уређени/изграђени у складу са условима заштите од елементарних
непогода (земљотрес, пожари, поплаве, грома и др.) и ратних дејстава;
• да морају бити уређени/изграђени у складу са условима заштите животне средине,
заштите природних и културних добара;
• да морају бити изграђени у складу са важећим Законима и Прописима који дотичну
област регулишу.

IV - 1. 1. Намена простора са билансом површина
Намена простора са билансом површина (постојеће и планирано), дата је у наставку
текста појединачно за сваку катастарску општину и за општину Тител у целину у
наставку овог текста:
Табела 38. - Биланс постојеће и планиране намене простора за Ко Тител:
Р.
бр.
1.

2.
3.

4.

∑

НАМЕНА ПРОСТОРА
Пољопривредно земљиште
Обрадиво пољопривредно земљиште
Пољопр. земљиште под заливним системом
Извориште
Мочварно земљиште
Шумско земљиште
Шуме и шумско земљиште
Водно земљиште
Река Дунав и Тиса-корито за малу воду
Водозаштитне шуме
Обала
Грађевинско земљиште
Грађевински рејон насеља
Викенд зона
Туристичко-рекреативни комплекс
Радне зоне и комплекси
Уређај за прешићавање отпадних вода
Мелиорациони канали
9
Железничка пруга
ДП II реда-регионални пут6
Општински пут-локални пут6
Укупно 1+2+3+4

9

постој
ha
5177,91
3962,73
1195,19
18,68
1,31
70,08
70,08
986,29
297,67
604,56
84,06
597,91
457,10
26,77
13,72
86,17
4,70
9,45
6832,19

еће
%
75,78

1,03
14,44

8,75

100,00

п л
ha
4862,36
3904,00
938,37
18,68
1,31
70,08
70,08
857,97
297,67
507,32
52,98
1041,78
457,10
26,77
76,96
371,45
2,13
86,17
4,70
9,45
7,05
6832,19

а н
%
71,16

1,03
12,56

15,25

100,00

У израчунавању површина рачунат је: пружни појас од 16m, земљишни појас државног пута I реда (ауто пут) од 30m,
земљишни појас државног пута I реда (магистрални пут) од 25m, земљишни појас државног пута II реда (регионални пут) од
20m, земљишни појас обилазнице од 20m, земљишни појас општинског пута од 15m.
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Према исказаном табеларном приказу намене простора за Ко Тител може да се уочи да
су једино површине под шумским земљиштем остале непромењене а да је планирано да
дође до повећања грађевинског земљишта на рачун постојећег пољопривредног и
водног земљишта. У планском периоду планирано је да максимално заузеће под
грађевинским земљиштем буде 1041,78 ha, односно 15,25% од укупне површине Ко
Тител. Повећање грађевинског земљишта на рачун пољопривредног је за 4,62% а на
рачун водног земљишта 1,88% од територије Ко Тител.
Табела 39. - Биланс постојеће и планиране намене простора за Ко Лок:
Р.
бр.
1.

2.
3.

4.

∑

НАМЕНА ПРОСТОРА
Пољопривредно земљиште
Обрадиво пољопривредно земљиште
Пољопр. земљиште под заливним системом
Пашњаци који су враћени селима на коришћ.
Шумско земљиште
Шуме и шумско земљиште
Водно земљиште
Река Дунав-корито за малу воду
Водозаштитне шуме
Обала
Грађевинско земљиште
Грађевински рејон насеља
Радне зоне и комплекси
Рибњак
Мелиорациони канали
Простор за санацију и рекултивацију
10
Железничка пруга
ДП II реда-регионални пут6
Укупно 1+2+3+4

постој
ha
2238,87
2105,26
77,92
55,69
77,81
77,81
353,32
90,24
222,37
40,71
222,79
139,49
9,44
21,17
41,23
0,94
4,51
6,01
2892,79

еће
%
77,39

0,30
0,12

7,70

100,00

п л
ha
2238,87
2105,26
77,92
55,69
77,81
77,81
353,32
90,24
222,37
40,71
222,79
139,49
9,44
21,17
41,23
0,94
4,51
6,01
2892,79

а н
%
77,39

0,30
0,12

7,70

100,00

Према исказаном табеларном приказу намене простора за Ко Лок може да се уочи да је
планирано задржавање постојеће намене простора на територији Ко Лок.
Табела 40. - Биланс постојеће и планиране намене простора за Ко Гардиновци:
Р.
бр.
1.

2.
3.

4.

∑

НАМЕНА ПРОСТОРА
Пољопривредно земљиште
Обрадиво пољопривредно земљиште
Пашњаци који су враћени селима на коришћ.
Шумско земљиште
Шуме и шумско земљиште
Водно земљиште
Река Дунав-корито за малу воду
Водозаштитне шуме
Обала
Грађевинско земљиште
Грађевински рејон насеља
Радне зоне и комплекси
Мелиорациони канали
Простор за санацију и рекултивацију
Обилазница6
Општински пут-локални пут6
Укупно 1+2+3+4

постој
ha
2389,73
2343,58
46,15
1,3
1,3
653,16
133,91
476,04
43,21
187,25
152,56
5,37
19,24
4,46
5,62
3231,44

еће
%
73,95

0,05
20,21

5,79

100,00

п л
ha
2062,51
2016,36
46,15
1,3
1,3
653,16
133,91
476,04
43,21
514,47
152,56
330,57
19,24
4,46
2,02
5,62
3231,44

а н
%
63,83

0,05
20,21

15,92

100,00

10
У израчунавању површина рачунат је: пружни појас од 16m, земљишни појас државног пута I реда (ауто пут) од 30m,
земљишни појас државног пута I реда (магистрални пут) од 25m, земљишни појас државног пута II реда (регионални пут) од
20m, земљишни појас обилазнице од 20m, земљишни појас општинског пута од 15m.
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Према исказаном табеларном приказу намене простора за Ко Гардиновци може да се
уочи да су површине под шумским и водним земљиштем остале непромењене а да је
планирано да дође до повећања грађевинског земљишта на рачун постојећих
пољопривредних површина. У планском периоду планирано је да максимално заузеће
под грађевинским земљиштем буде 514,47 ha, односно 15,92% од укупне површине Ко
Гардиновци. Укупно повећање грађевинског земљишта на рачун пољопривредног је за
10,13% територије Ко Гардиновци.
Табела 41. - Биланс постојеће и планиране намене простора за Ко Вилово:
Р.
бр.
1.

2.
3.

∑

НАМЕНА ПРОСТОРА
Пољопривредно земљиште
Обрадиво пољопривредно земљиште
Пољопривр. земљиште под заливним системом
Пашњаци који су враћени селима на коришћ.
Шумско земљиште
Шуме и шумско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевински рејон насеља
Викенд зона
Радне зоне и комплекси
Ретензија
Мелиорациони канали
Простор за санацију и рекултивацију
11
Железничка пруга
ДП II реда-регионални пут6
Обилазница6
Општински пут-локални пут6
Укупно 1+2+3+4

постој
ha
2446,16
2060,36
246,68
139,12
13,62
13,62
173,49
114,20
6,05
3,32
29,85
3,02
8,60
7,52
0,93
2633,27

еће
%
92,89

0,52
6,59

100,00

п л
ha
2408,40
2022,60
246,68
139,12
13,62
13,62
211,25
114,20
6,05
26,90
3,32
29,85
3,02
8,60
7,52
2,51
9,28
2633,27

а н
%
91,46

0,52
8,02

100,00

Према исказаном табеларном приказу намене простора за Ко Вилово може да се уочи
да су површине под шумским земљиштем остале непромењене а да је планирано да
дође до повећања грађевинског земљишта на рачун постојећих пољопривредних
површина. У планском периоду планирано је да максимално заузеће под грађевинским
земљиштем буде 211,25 ha, односно 8,02% од укупне површине Ко Вилово. Укупно
повећање грађевинског земљишта на рачун пољопривредног је за 1,43% територије Ко
Вилово.

11

У израчунавању површина рачунат је: пружни појас од 16m, земљишни појас државног пута II реда (регионални пут) од
20m, земљишни појас обилазнице од 20m, земљишни појас општинског пута од 15m, земљишни појас хидромелиорационог
канала од 14m.
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Табела 42. - Биланс постојеће и планиране намене простора за Ко Шајкаш:
Р.
бр.
1.

2.
3.

∑

НАМЕНА ПРОСТОРА
Пољопривредно земљиште
Обрадиво пољопривредно земљиште
Пашњаци који су враћени селима на коришћ.
Мочварно земљиште
Шумско земљиште
Шуме и шумско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевински рејон насеља
Туристичко-рекреативни комплекс
Радне зоне и комплекси
Рибњак
Мелиорациони канали
Простор за санацију и рекултивацију
12
Железничка пруга
ДП II реда-регионални пут6
Обилазница6
Општински пут-локални пут6
Укупно 1+2+3+4

постој
ha
3362,35
3080,83
236,29
45,23
18,99
18,99
480,54
373,37
9,84
23,13
45,94
0,72
7,76
16,97
2,81
3861,88

еће
%
87,06

0,5
12,44

100,00

п л
ha
3163,05
2887,03
230,79
45,23
18,99
18,99
679,84
373,37
33,70
165,67
23,13
45,94
0,72
7,76
12,70
10,59
6,26
3861,88

а н
%
81,90

0,5
17,60

100,00

Према исказаном табеларном приказу намене простора за Катастарску општину Шајкаш
може да се уочи да су површине под шумским земљиштем остале непромењене а да је
планирано да дође до повећања грађевинског земљишта на рачун постојећих
пољопривредних површина. У планском периоду планирано је да максимално заузеће
под грађевинским земљиштем буде 679,84 ha, односно 17,60% од укупне површине Ко
Шајкаш. Укупно повећање грађевинског земљишта на рачун пољопривредног је за
5,16% територије Ко Шајкаш.
Табела 43. - Биланс постојеће и планиране намене простора за Ко Мошорин:
Р.
бр.
1.

2.
3.

4.

∑

НАМЕНА ПРОСТОРА
Пољопривредно земљиште
Обрадиво пољопривредно земљиште
Пашњаци који су враћени селима на коришћ.
Шумско земљиште
Шуме и шумско земљиште
Водно земљиште
Река Тиса-корито за малу воду
Водозаштитне шуме
Обала
Грађевинско земљиште
Грађевински рејон насеља
Туристичко-рекреативни комплекс
Радне зоне и комплекси
Рибњак
Мелиорациони канали
Општински пут-локални пут6
Укупно 1+2+3+4

постој
ha
5311,47
5009,56
301,91
217,35
217,35
696,66
135,85
493,82
66,99
542,63
354,42
23,25
89,81
71,62
3,53
6768,11

еће
%
78,48

3,21
10,29

8,02

100,00

п л
ha
5204,19
4902,28
301,91
213,63
213,63
696,66
135,85
493,82
66,99
653,63
354,42
3,72
107,50
89,81
71,62
26,56
6768,11

а н
%
76,89

3,16
10,29

9,66

100,00

Према исказаном табеларном приказу намене простора за Ко Мошорин може да се уочи
да су површине под водним земљиштем остале непромењене а да је планирано да дође
до повећања грађевинског земљишта на рачун постојећег пољопривредног и шумског
земљишта. У планском периоду планирано је да максимално заузеће под грађевинским
земљиштем буде 653,63ha, односно 9,66% од укупне површине Ко Мошорин. Повећање
12

У израчунавању површина рачунат је: пружни појас од 16m, земљишни појас државног пута II реда (регионални пут) од
20m, земљишни појас обилазнице од 20m, земљишни појас општинског пута од 15m, земљишни појас хидромелиорационог
канала од 14m.

99

грађевинског земљишта на рачун пољопривредног је за 1,59% а на рачун шумског је за
0,05% територије Ко Мошорин.
Табела 44. - Биланс постојеће и планиране намене простора за Општину Тител:
Р.
бр.
1.

2.
3.

4.

∑

НАМЕНА ПРОСТОРА
Пољопривредно земљиште
Обрадиво пољопривредно земљиште
Пољопривр. земљиште под заливним системом
Извориште
Пашњаци који су враћени селима на коришћ.
Мочварно земљиште
Шумско земљиште
Шуме и шумско земљиште
Водно земљиште
Река Дунав и Тиса-корито за малу воду
Водозаштитне шуме
Обала
Грађевинско земљиште
Грађевински рејон насеља
Викенд зона
Туристичко-рекреативни комплекс
Радне зоне и комплекси
Рибњак
Уређај за прешићавање отпадних вода
Ретензија
Мелиорациони канали
Простор за санацију и рекултивацију
13
Железничка пруга
ДП II реда-регионални пут6
Обилазница6
Општински пут-локални пут6
Укупно 1+2+3+4

постој
ha
20926,49
18562,32
1519,79
18,68
779,16
46,54
399,15
399,15
2689,43
657,67
1796,79
234,97
2204,61
1591,14
32,82
61,62
134,11
3,32
294,05
9,14
25,57
39,95
12,89
26219,70

еће
%
79,81

1,52
10,26

8,41

100,00

п л
ha
19939,40
17837,55
1262,97
18,68
773,66
46,54
395,43
395,43
2561,11
657,67
1699,55
203,89
3323,76
1591,14
32,82
114,38
1011,53
134,11
2,13
3,32
294,05
9,14
25,57
35,68
15,12
54,77
26219,70

а н
%
76,04

1,51
9,77

12,68

100,00

Према исказаном табеларном приказу намене простора за Општину Тител може да се
уочи да је дошло до смањења површина под: водним, шумским и пољопривредним
земљиштем а да је планирано повећање површина под грађевинским земљиштем.
Планирано је да максимално заузеће под грађевинским земљиштем буде 3323,76ha,
односно 12,68% од укупне површине општине Тител. Планирано повећање површина
намењених грађевинском земљишту је на рачун:
- пољопривредног земљишта за 3,77%,
- шумског земљишта за 0,01% и
- водног земљишта за 0,49%.
од укупне територије општине Тител.
Са водозаштитним шумама од 6,85% и планираним ваншумским зеленилом од око 2%
укупна шумовитост Општине износиће 10,36%.
На основу намене површина дате за Општину дате су и мере и инструменти за
непосредну примену правила уређења и коришћења простора у урбанистичким
плановима ужих територијалних целина и насеља, као и правила за уређење простора
за који није предвиђена израда урбанистичког плана.

13

У израчунавању површина рачунат је: пружни појас од 16m, земљишни појас државног пута II реда (регионални пут) од
20m, земљишни појас обилазнице од 20m, земљишни појас општинског пута од 15m, земљишни појас хидромелиорационог
канала од 14m.
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IV - 1. 2. Спровођење Плана
Табела 45. Спровођење планских решења
Ред.
број

1.

2.

3.

4.

ЗОНЕ

Грађевинско земљиште

Пољопривредно
земљиште

Шумско земљиште

Водно земљиште

ОБЈЕКТИ И
КОМПЛЕКСИ
Грађевински рејони
насеља :Тител, Лок,
Гардиновци, Вилово,
Шајкаш и Мошорин
Туристичкорекреативни комплекс
Радне зоне и комплекси
Викенд зона
Саобраћајни,
водопривредни,
енергетски и
комунални комплекси и
објекти
Саобраћајни коридори
Објекти за потребе
пољ. домаћинства
Пољопривредни
радни комплекси
Пратећи садржаји
јавног пута, спортскорекреативни и радни
комплекси
Објекти за гајење и лов
дивљачи, шумски
путеви и објекти
Саобраћајни и
водопривредни објекти,
туристичкорекреативни комплекси

На
Урбанистичког
плана
•

основу
Просторног
плана

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

Правила грађења за саобраћајну, водопривредну, енергетску и телекомуникациону
инфраструктуру биће дата за све врсте земљишта збирно.
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IV – 2. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА НЕПОСРЕДНУ ПРИМЕНУ
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА У
УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА УЖИХ ТЕРИТОРИЈАЛНИ
ЦЕЛИНА И НАСЕЉА
IV - 2.1. Грађевински рејон насеља
Границе грађевинских рејона свих насеља општине Тител утврђене су важећим
урбанистичким плановима и уграђене у овај План. Просторним планом општине Тител
утврђене су смернице за израду нових урбанистичких планова насеља, уколико се
искаже потреба за њиховом израдом. За сва насељена места у Општини за која су на
снази преиспитани урбанистички планови, осим за насеље Тител, утврђена су правила
уређења, изградње, заштите и коришћења, која ће се примењивати до доношења новог
урбанистичког плана.
IV - 2.1.1. Примена урбанистичких планова за насеља, донетих пре овог Плана
Грађевински рејон насеља Тител је дефинисан на основу Генералног плана насеља
Титела (''Сл. лист општине Тител'', бр. 2/04). Наведени план није у супротности са овим
Планом. Услови за уређење и изградњу у оквиру границе грађевинског рејона насеља
Тител ће се издавати на основу смерница из Генералног плана насеља Тител. Код
преиспитивања границе грађевинског рејона за ово насеље (потребе за смањењем или
повећањем грађевинског рејона насеља) обавезна је израда одговарајућег
урбанистичког плана.
Грађевински рејон насеља Мошорин је дефинисан на основу Урбанистичког плана МЗ
Мошорин (''Сл. лист општине Тител'', бр. 3/93). Грађевински рејон насеља Шајкаш је
дефинисан на основу Регулационог плана насеља Шајкаш (''Сл. лист општине Тител'',
бр. 10/99). Грађевински рејон насеља Вилово је дефинисан на основу Урбанистичког
плана МЗ Вилово (''Сл. лист општине Тител'', бр. 3/93). Грађевински рејон насеља
Гардиновци је дефинисан на основу Урбанистичко уређајне основе насеља Гардиновци
(''Сл. лист општине Тител'', бр. 2/95). Грађевински рејон насеља Лок је дефинисан на
основу Урбанистичко уређајне основе насеља Лок (''Сл. лист општине Тител'', бр. 2/95).
У складу са Законом о планирању и изградњи наведени планови су преиспитани 2003.
године. У планском периоду наведени планови могу да се примењују у делу границе
грађевинског рејона насеља и то у оним деловима у којим нису у супротности са
условима из овог Плана. Урбанистичка решења и услови грађења изван границе
грађевинског рејона насеља, дата наведеним урбанистичким плановима, се не
примењују.
До израде одговарајућег урбанистичког плана за насеље, услови за уређење и
изградњу у оквиру границе грађевинског рејона насеља ће се издавати:
- на основу намене дефинисане наведеним урбанистичким плановима (у деловима у
којим нису у супротности са овим Планом) и
- правила за уређење и изградњу датих у овом Плану.
Израдом новог урбанистичког плана за насеље преиспитати постојећу границу
грађевинског рејона насеља и по потреби исту смањити или проширити.
IV - 2.1.2. Смернице за израду урбанистичких планова за грађевинске рејоне
насеља
Услови за уређење и изградњу у грађевинским рејонима насеља општине Тител
утврђиваће се према условима утврђеним у одговарајућим урбанистичким плановима.
Ширење сваког насеља треба свести на што мању меру, јер су грађевински рејони
насеља налазе окружени или квалитетним пољопривредним земљиштем или природним
добром (Тителски брег). Кроз израду нових урбанистичких планова потребно је
обезбедити услове за рационално коришћење постојећег грађевинског земљишта.
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Концепција просторне организације, опремања и уређења насеља засниваће се на:
- прилагођавању просторне организације насеља специфичним природним одликама,
месним потребама и приликама,
- обезбеђењу услова за очување и развој естетских и амбијенталних вредности насеља,
- креирању флексибилних просторних решења која ће омогућити примену
предложених правила за уређење и услова за изградњу,
- очувању природног, културног и историјског наслеђа, као и стварању властитог
просторног идентитета, у складу са природним окружењем,
- усклађивању просторног развоја насеља са кретањем броја становника и
планираним активностима у функцији побољшања услова живота и заштите животне
средине.
Просторна реконструкција насеља предпоставља и
комуналну опремљеност и уређење, што подразумева:

потпуну

инфраструктурну

и

- савремену саобраћајну мрежу са свим неопходним пратећим садржајима,
- снабдевање квалитетном пијаћом водом,
- одвођење атмосферских и отпадних вода адекватним системима насељске
канализације,
- формирање и унапређење система за снабдевање насеља одговарајућим врстама
енергије,
- осавремењавање мреже телефонско-телеграфског саобраћаја, са свим потребним
пратећим објектима,
- формирање система континуалних, одговарајуће опремљених озелењених простора,
који ће бити саставни део насељског ткива,
- обезбеђење осталих потребних насељских комуналних садржаја, у складу са
савременим стандардима.
Очекивани развој привредних делатности, развој мањих и средњих предузећа,
иницираће бољи животни стандард и обезбедиће интензивнији развој насеља од
досадашњег.
Основни планерски поступак који треба применити код одређивања будуће просторне
организације насеља је зонирање. Поред основних зона – центар, становање и рад, у
просторној структури сваког насеља треба резервисати простор за сваку планирану
функцију насеља као и зону за потребе комуналне инфраструктуре (објекти и
површине).
У сектору јавних служби, поред обавезних садржаја, пожељно је стимулисати и
приватну иницијативу и развијати различите програме прилагођене особеностима
подручја и локалне заједнице:
- брига о деци,
- социјална и здравствена заштита (деце, жена, старих лица),
- специјализована образовања (побољшање квалитета основног образовања,
образовање за оне који намеравају да остану у области пољопривредне производње
и сл.),
- организовање агроветеринарских установа и сл.
- туристичке организације (развој: бањског, спортско-рекреативног, културноманифестационог, ловног, риболовног и етно туризам) и сл.
Грађевински рејон насеља Тител
Насеље Тител има функцију општинског центра. У планском периоду треба да прерасте
у туристичко место и да се развије у мањи индустријски центар, тј. да омогући
развијање секундарних, терцијарних и непривредних делатности у складу са
функцијом: општинског центра и са специфичном/специјализованом функцијомподручје са посебним природним и културним вредностима. Због положаја у односу на
међународне пловне реке Дунав и Тису (и на Бегеј, који се улива у Тису преко пута
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Титела), Тител ће због свог положаја у планском периоду добити на значају као
саобраћајно чвориште водених путева. У самом насељу треба развијати секундарне,
терцијарне и непривредне делатности у складу са улогом насеља. Тител је насеље
градског карактера и у складу са тим треба уграђивати и услове за уређење и
изградњу његовог грађевинског рејона.
У насељу Тител неопходно је обезбедити услове за размештај, уређење и изградњу
следећих јавних служби:
- из области социјалне заштите: центар за социјални рад, предшколска установа;
- из области образовање: подручна, основна и средња школа;
- из области здравствене заштите: дом здравља, апотека и зоохигијенска служба;
- из области културе и информисања: библиотека, музеј (ако постоји интерес и
економска оправданост), галерија, изложбени простор, дом културе, дом за децу и
омладину, народни универзитет, радио станица, локалне новине, општинска
туристичка организација;
- из области физичка култура: отворени уређени спортско-рекреативни простор,
отворени спортски простор, покривени спортски објекат.
Грађевински рејон насеља: Мошорин, Шајкаш, Вилово, Гардиновци и Лок
Насеља: Мошорин, Шајкаш, Вилово, Гардиновци и Лок су насеља која имају функцију
локалне заједнице. Осим насеља Шајкаш, остала насеља ће задржати рурални
карактер и у складу са тим треба утврдити и услове за уређење и изградњу њихових
грађевинских рејона. У насељима руралног карактера развијати делатности из области
прераде пољопривредних производа, утврдити услове за изградњу објеката
пољопривредних произвођача који ће се бавити производњом здравствено
безбедоносне хране. Саобраћајну инфраструктуру искористи на пласирању роба и као
потенцијал за изградњу пратећих путних садржаја.
У насељу Мошорин неопходно је обезбедити услове за размештај, уређење и
изградњу следећих јавних служби:
- из области социјалне заштите: предшколска установа;
- из области образовање: основна школа;
- из области здравствене заштите: амбуланта и апотека;
- из области културе и информисања: библиотека и дом културе;
- из области физичка култура: отворени уређени спортско-рекреативни простор,
отворени спортски простор.
У насељу Шајкаш неопходно је обезбедити услове за размештај, уређење и изградњу
следећих јавних служби:
- из области социјалне заштите: предшколска установа и центар за старе (ако постоји
интерес и економска основа);
- из области образовање: основна школа;
- из области здравствене заштите: амбуланта, здравствена станица, центар за
рехабилитацију и специјализована лечења (ако постоји интерес и економска
основа), апотека;
- из области културе и информисања: библиотека и дом културе;
- из области физичка култура: отворени уређени спортско-рекреативни простор,
отворени спортски простор, мањи спортско-рекреативни центар вишенаменског
карактера (ако постоји интерес и економска основа).
У насељу Вилово неопходно је обезбедити услове за размештај, уређење и изградњу
следећих јавних служби:
- из области социјалне заштите: предшколска установа;
- из области образовање: подручна школа;
- из области здравствене заштите: амбуланта и апотека;
- из области културе и информисања: библиотека и дом културе;
- из области физичка култура: отворени уређени спортско-рекреативни простор,
отворени спортски простор.
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У насељу Гардиновци неопходно је обезбедити услове за размештај, уређење и
изградњу следећих јавних служби:
- из области социјалне заштите: предшколска установа;
- из области образовање: основна школа;
- из области здравствене заштите: амбуланта и апотека;
- из области културе и информисања: библиотека и дом културе;
- из области физичка култура: отворени уређени спортско-рекреативни простор и
отворени спортски простор.
У насељу Лок неопходно је обезбедити услове за размештај, уређење и изградњу
следећих јавних служби:
- из области социјалне заштите: предшколска установа;
- из области образовање: основна школа;
- из области здравствене заштите: амбуланта и апотека;
- из области културе и информисања: библиотека и дом културе;
- из области физичка култура: отворени уређени спортско-рекреативни простор и
отворени спортски простор.
IV - 2.1.3. Правила за уређење простора до израде урбанистичког плана за
насеље: Мошорин, Шајкаш, Вилово, Гардиновци и Лок
До израде и доношења одговарајућег урбанистичког плана за насеље: Мошорин,
Шајкаш, Вилово, Гардиновци и Лок, поштоваће се утврђени грађевински рејони и зоне
насеља утврђене постојећим урбанистичким плановима а изградња у насељима ће се
вршити на основу правила датих у овом Плану.
Зоне насеља у наведеним плановима, дефинисане као:
друштвени центар, централни садржаји и центар насеља, спроводиће се по
условима из овог Плана датим за зону центра насеља.
становање, индивидуално становање, стамбена зона и становање са пословним
садржајима, спроводиће се по условима из овог Плана датим за зону становања.
зона мале привреде, зона мале привреде и радне површине, комплекс
кооперације, комплекс депоније расутих терета и складишта, радне површине,
радне зоне пољопривреде, радне зоне индустрије, резерва за експлоатацију глине,
спроводиће се по условима из овог Плана датим за радне зоне и комплексе.
До израде и доношења одговарајућег урбанистичког плана за насеље јавне површине
и површине од општег интереса ће се уређивати и градити на основу смерница из
овог Плана и одговарајућег урбанистичког плана а све у складу са важећим Законима и
Прописима који одређену област дефинишу.
За парцеле на којима се налазе споменици културе са заштићеном околином и
непокретности које уживају претходну заштиту, пре изградње, реконструкције и
адаптације тих објеката, обавезно је прибављање услова, мишљења и сагласности од
стране надлежне установе за заштиту споменика културе.
Регулација и општа правила уређење простора
До израде одговарајућег урбанистичког плана поштоваће се постојећа регулациона
линија. Објекти који се налазе испред регулационе линије, у појасу јавног
грађевинског земљишта (улице), не могу се дограђивати, односно реконструисати и
адаптирати.
Грађевинска линија може да се поклапа или да се увуче у односу на регулациону
линију. До доношења урбанистичког плана за насеље, растојање између регулационе и
грађевинске линије утврђује се на основу позиције већине изграђених објеката (више
од 50%). За објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног
пролаза, грађевинска линија за те објекте утврдиће се актом о урбанистичким
условима.
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Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног пута, односно
према нултој коти објекта. Кота приземља може бити максимално 1,2 виша од нулте
коте.
Грађевинска парцела може да се огради. Када се ограђује ограда се поставља на
регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капија буду на грађевинској
парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради морају се отварати према
унутрашњости грађевинске парцеле.
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну
опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на
начин који одреди надлежни орган.
Минимално опремање грађевинске парцеле инфраструктуром подразумева: приступни
пут, водоснабдевање, прикупљање и одвођење отпадних вода, прикључке на
енергетску и телекомуникациону мрежу.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
парцели, већ се воде слободним падом према риголама, односно према улици.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници објеката обезбеђују простор на
сопственој грађевинској парцели. Колски приступ парцели и објекту обезбеђује се
приступним путем, ћупријом (мостићем) или на други начин, зависно од
карактеристика улице.
На грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Уз железничку пругу, на осталом грађевинском земљишту, ван пружног земљишта, могу
се градити објекти који имају излаз на јавни пут и који железничку пругу прелазе у
денивелацији или нивоу, са обезбеђеном сигнализацијом. Објекти нискоградње у
односу на пругу се граде на 15,0m од пруге, а објекти високоградње могу бити на
удаљењу 25,0m, уз сагласност ЈП ''Железнице Србије''.
Општа правила парцелације
До доношења одговарајућег урбанистичког плана за насеље поштоваће се општа
правила за парцелацију и препарцелацију дата овим Планом.
Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавном путу (улици),
док је бочним странама, по правилу, постављена управно на осовину улице и има
четвороугаони облик. Услови за образовање грађевинских парцела даће се по зонама
дефинисаним овим Планом.
За потребе изградње и уређења комплекса објеката од општег интереса, није
дозвољено ''уситњавање'' или ''укрупњавање'' грађевинске парцеле до доношења
одговарајућег урбанистичког плана.
Правила уређења и изградње за центар насеља
Општи услови који би важили за зону центра насеља су:
- изградња: главног, економског и помоћног објекта;
- главни објекат је: породични стамбени објекат, породични стамбено-пословни
објекат, пословно-стамбени објекат, пословни објекат, вишепородични стамбени
објекат и вишепородични стамбено-пословни објекат;
- економски објекат уз стамбени објекат породичног типа (гаража, летња кухиња,
пушнице, сушнице, настрешница за машине и возила, магацин хране за сопствену
употребу и сл.) и економски објекат уз стамбени објекат вишепородичног типа и уз
пословни објекат (гаража за путничко возило, магацин сл.); објекат се гради као
слободностојећи, двојни или као објекат у прекинутом низу;
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помоћни објекат је: остава, водонепропусна бетонска септичка јама, бунар, ограда,
трафо станица и сл.
пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало,
угоститељства и услужних делатности с тим да се морају обезбедити услови заштите
животне средине; производне делатности се не смеју дозволити;
минимална површина парцеле за породични стамбени објекат је: за
слободностојећи- 300,0m, за двојни- 400,0m, за објекат у непрекинутом низу150,0m, за објекат у прекинутом низу- 200,0m;
минимална ширина парцеле за слободностојећи породични стамбени објекат је: за
слободностојећи- 10,0m, за двојни- 16,0m (2x8,0m), за објекат у непрекинутом
низу- 5,0m, за објекат у прекинутом низу- 10,0m;
удаљеност објекта од границе парцеле са северне (односно западне, северозападне
или североисточне стране) је минимално 0,5m;
удаљеност објекта од границе парцеле са јужне (односно источне, југозападне или
југоисточне стране) је минимално 2,5m;
минимална површина парцеле за вишепородични стамбени објекат је 600,0m,
минимална ширина је парцеле за слободностојећи вишепородични стамбени објекат
је 20,0m а за објекте у прекинутом низу је 15,0m;
удаљеност слободностојећег вишепородичног стамбеног објекта од границе парцеле
и од другог објекта било које врсте изградње је минимално 4,0m;
степен искоришћености грађевинске парцеле би био максимално 50% а индекс
изграђености максимално 2,5;
за сваку грађевинску парцелу потребно је обезбедити колски прилаз минималне
ширине 2,5m; где је потребно обезбедити улаз противпожарног возила обезбедити
колски прилаз минималне ширине 3,5m;
грађевинска парцела у овој зони може да се намени и за чисто пословање и то из
области: трговине на мало, угоститељства, здравствене и социјалне заштите,
културне и друштвене активности општег карактера;
на парцели вишепородичног становања није дозвољена изградња пословних,
производних или сладишних објеката;
у овој зони била би дозвољена изградња само економских објеката уз стамбени,
односно, пословни објекат;
производне делатности у овој зони се не могу дозволити;
спратност главних објеката је до максимално П+2+Пк, односно П+3;
спратност помоћних објеката је максимално П.

Правила уређење и изградње за зону становања
Општи услови који би важили за зону становања су:
- изградња: главног, економског и помоћног објекта;
- главни објекат је: породични стамбени објекат, породични стамбено-пословни
објекат, пословно-стамбени објекат, пословни објекат и мањи производни или
складишни објекат;
- економски објекат уз стамбени објекат породичног типа (гаража, летња кухиња,
сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кош,
амбар, настрешница за машине и возила, магацини хране, објекти намењени
исхрани стоке, млекара, санитарни пропусник, магацин хране за сопствену
употребу и др.) и економски објекат уз: пословни, производни и складишни објекат
(гаража, магацин и сл.); објекат се гради као слободностојећи, двојни или као
објекат у прекинутом низу;
- помоћни објекат је: остава, водонепропусна бетонска септичка јама, бунар, ограда,
трафо станица и сл;
- пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало и
велико, угоститељства и услужних делатности, с тим да су обезбеђени услови
заштите животне средине; производне делатности малог обима у овој зони се могу
дозволити уз обезбеђивање услова заштите животне средине;
- није дозвољена изградња производних и складишних објеката већих капацитета,
као ни изградња оних објеката, у којима би се обављале делатности које би у току
радног процеса, својим активностима, могле да имају негативан утицај на зону
107

-

-

-

-

-

-

-

становања (дистрибуција и употреба материјала; испуштање-емисија загађујућих
материја у: ваздух, земљиште, воду; бука; вибрације и сл.)
минимална површина парцеле за породични стамбени објекат је: за
слободностојећи- 400,0m, за двојни- 400,0m, за објекат у прекинутом низу400,0m;
минимална ширина парцеле је: за слободностојећи 15,0m, за двојни- 20,0m
(2x10,0m), за објекат у прекинутом низу- 15,0m;
удаљеност објекта од границе парцеле са северне (односно западне, северозападне
или североисточне стране) је минимално 0,5m;
удаљеност објекта од границе парцеле са јужне (односно источне, југозападне или
југоисточне стране) је минимално 3,5m;
спратност стамбеног објекта породичног типа је од П до максимално П+1+Пк;
спратност пословног објекта је максимално П+1; спратност производног објекта је
максимално П; економски и помоћни објекат је максималне спратности П;
дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то;
степен искоришћености грађевинске парцеле би био максимално 40% а индекс
изграђености максимално 1,2;
за сваку грађевинску парцелу потребно је обезбедити колски прилаз минималне
ширине 4,0m;
за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се
обезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: један стан
једно паркинг место, мин. једно паркинг место на 70 m2 пословног/производног
простора тј. у складу са важећим прописима који одређену делатност уређују;
обавезна је реализација прво објекта са наменом становање (у целини, у већем или
мањем делу) односно, обезбеђивање просторних услова за један такав објекат;
удаљеност слободностојећег стамбеног објекта породичног типа од других објеката
не може бити мања од 4,0m; удаљеност економског објекта (сточна стаја) од:
стамбеног, пословног, производног и неких економских објекта (у складу са
санитарно-хигијенским условима и условима заштите животне средине) не може
бити мања од 15,0m; међусобни размак између економских објеката (на истој
парцели) може бити 0,0m (ако су задовољени услови противпожарне заштите)
односно минимално половина вишег објекта; Удаљеност економског објекта
(ђубриште и пољски клозет) од било ког: стамбеног, пословног, производног и
неких економских објекта (у складу са санитарно-хигијенским условима и условима
заштите животне средине) и бунара не може бити мања од 25,0m; ђубриште се
гради на минимално 1,0m од границе суседне парцеле уз услов да се гради ободни
зид висине 1,0m (да не би дошло до разасипања) и да је материјал од којег се
гради ђубриште водонепропусан.
парцела на којој се гради може се оградити функционалном и естетском оградом
чија висина може бити највише до 2,0m; ограде на регулационој линији када су
грађевински објекти увучени у дубину парцеле треба да су прозрачне
(транспарентне); у економском делу парцеле ограде могу бити од летава, плетене
жице и другог сличног материјала, висине најмање 1,5m; сваки власник парцеле
дужан је да направи уличну ограду, као и ограду десне границе парцеле гледано са
улице и половину стране границе у зачељу парцеле; ограда, стубови ограде и
капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује; капије на
регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије;
површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободних падом, према риголама,
односно према улици са најмањим падом од 1,5%; површинске и друге отпадне
воде из економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме;
фасаде објеката могу бити малтерисане, у боји по жељи Инвеститора или од
фасадне опеке; обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од
20-350; кровни покривач у зависности од нагиба кровне конструкције. Висина
надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6m рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне висине а одређује се према конкретном
случају;
сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима
и Правилницима који регулишу конкретну област; при пројектовању и извођењу
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радова на објектима, употребљеним материјалима имати у виду специфичност
функционалне намене објекта (простора) са становишта: коришћења, одржавања,
односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Правила уређења и изградње за радне зоне и комплексе
Општи услови који би важили за радне зоне и комплексе су:
- величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна
да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом као и
пратеће садржаје, уз обезбеђивање дозвољеног степена искоришћености земљишта
и индекса изграђености; површина грађевинске парцеле износи минимално 600,0m2
са ширином уличног фронта минимално 20,0m;
- степен искоришћености грађевинске парцеле би био максимално 70% а индекс
изграђености максимално 2,1;
- за сваку грађевинску парцелу потребно је обезбедити противпожарни прилаз
минималне ширине 3,5m;
- дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних објеката као и
изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни
објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни
објекат;
- објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу а све у зависности
од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова
заштите;
- у оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња породичног
стамбеног објекта, односно једне стамбене јединице у оквиру пословног објекта;
- уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња
помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, бунари,
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл.
- спратност објеката се одређује у складу са технолошким процесом производње и
мерама безбедности;
- у зависности од намене објеката произилази и њихова спратност; објекти су
спратности: пословни: П, П+1, П+1+Пк; производни: П, П+1, евентуално и више
ако то захтева технолошки процес производње; складишни: П, евентуално П+1;
економски: П; изградња породичног стамбеног објекта дозвољена је максималне
спратности П+1;
- обавезна је примена заштитних растојања објеката и предузимање мера заштите
животне средине у складу са законском регулативом;
- објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле);
- изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0m, тј. за ширину
дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако
су задовољени услови противпожарне заштите;
- међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег
објекта с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0m:
- на грађевинској парцели се обезбеђује паркирање свих теретних и путничких
возила и бицикала, као и потребан манипулативни простор и складишта за
сировине, репроматеријал и готове производе;
- висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од h=2,2m;
ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно
комбинација зидане и транспарентне ограде; бочни и задњи део ограде може да се
ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и транспарентне ограде и
зиданом оградом до висине максимално 1,8m; ограда, стубови ограде и капије
морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
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Правила уређења и изградње за комплекс верског објекта
Општи услови који би важили за ову зону су следећи:
- изградња: главног, економског и помоћног објекта;
- главни објекат је: верски објекат, породични стамбени објекат, пословни објекат и
сл; главни објекат се гради као слободностојећи;
- економски објекат: економски објекат уз стамбени објекат породичног типа
(гаража, летња кухиња, магацин хране за сопствену употребу и сл.); објекат се
гради као слободностојећи или као објекат у прекинутом низу;
- помоћни објекат је: остава, водонепропусна бетонска септичка јама, бунар, ограда,
трафо станица и сл;
- пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало и
угоститељства с тим да се морају обезбедити услови заштите животне средине;
- минимална ширина парцеле је 30,0m и минимална површина парцеле је 1000,0m2;
- објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене
грађевинским линијама; грађевинска линија ће се дефинисати у сваком
појединачном, конкретном случају, у складу са канонским правилима;
- изградња породичних стамбених, пословних, економских и помоћних објеката на
парцели може се дозволити под истим условима као и за зону становања средње
густине;
- спратност верског објекта је у складу са традиционалним и конкретним захтевима
верске заједнице али не може бити већа од прописане спратности објеката у зони у
којој се гради; спратност породичног стамбеног објекта, пословног објекта,
економског и помоћног објекта је максимално дозвољена у складу са условима
датим у зони становања;
- степен искоришћености грађевинске парцеле је максимално 50% а индекс
изграђености максимално 1,0;
- за грађевинску парцелу мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин.
3,5 m и пешачки прилаз мин. ширине 2,0 m; све саобраћајно-манипулативне и
пешачке површине извести у складу са Правилником о условима за планирање и
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица;
- ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане и
транспарентне ограде с тим да укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи
висину од h=2,2m; капије на регулационој линији се не могу отварати ван
регулационе линије; ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској
парцели која се ограђује;
Правила уређења и изградње спортско-рекреативних комплекса и површина
Изградња објеката уз постојеће спортске терене и уређење постојећих спортскорекреативних комплекса вршиће се на основу одговарајућег урбанистичког плана.
Изградња нових спортско-рекреативних површина и објеката у насељу вршиће се на
основу одговарајућег урбанистичког плана за то насеље.
Сви комплекси намењени спорту и рекреацији морају бити одговарајуће комунално
опремљени и ограђени. Степен искоришћености парцеле је макс. 30%. Све слободне
површине у склопу парцеле, односно комплекса треба да буду парковски озелењене и
уређене, а учешће зелених површина треба да буде минимално 40%. Комплекс мора
бити одговарајуће комунално опремљен и изведен у складу са важећим законским
прописима који дотичну област регулишу.
Правила уређења и изградње комуналних површина и комплекса
Постојећи комунални садржаји (зелене и сточне пијаце, гробља, водозахват, скверови
и др.) задржаће своје локације до израде одговарајућих урбанистичких планова за
насеља, у којима ће се оне преиспитати и по потреби дефинисати нове или дати услове
за проширење постојећих. Изградња, реконструкција и уређивање постојећих
комплекса, до израде урбанистичког плана за насеље, вршиће се на основу
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одговарајућег урбанистичког плана за комуналну површину/комплекс. Комплекс мора
бити одговарајуће комунално опремљен и изведен у складу са важећим законским
прописима који дотичну област регулишу.

IV - 2.2. Туристичко-рекреативни комплекс
На територији Општине планирана су четири туристичко-рекреативна комплекса, дав у
Ко Тител, један у Ко Мошорин и један у Ко Шајкаш. Простор се може привести
планираној намени (у циљу повећања укупне туристичке понуде Општине) по изради
одговарајућег урбанистичког плана.
Комплекс мора бити опремљен неопходном саобраћајном, водном, енергетском и
телекомуникационом инфраструктуром а архитектонска обрада планираних објеката
може се третирати слободно, са циљем да се уклопе у природни амбијент. Режими
коришћења морају да буду у сагласности са условима надлежних предузећа. Све
површине намењене јавном коришћењу морају бити изграђене у складу са потребама
хендикепираних лица и лица са посебним потребама.
Могу се градити објекти у функцији различитих видова туризма, као што су: спортскорекреативни, здравствено-рехабилитациони, културно-манифестациони, етно туризам,
ловни, риболовни и сл, у зависности од предности и захтева конкретне локације. То
могу бити најразноврснији објекти, типа: хотели, ресторани, базени, голф терени,
школе у природи, уметничке колоније, летење позорнице, амфитеатри, и слични
садржаји. Све слободне површине у склопу комплекса треба да буду парковски
озелењене и хортикултурно уређене, а учешће зелених површина треба да буде мин.
30%.

IV - 2.3. Радне зоне и комплекси
У склопу радних зона предвиђених ван грађевинских рејона насеља могућа је изградња
најразличитијих производних и пословних садржаја, а превасходно објеката, односно
комплекса који у погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне опремљености или
радног процеса, не угрожавају стање животне средине.
Сваки радни комплекс мора имати довољно простора за потребе одвијања производног
процеса, одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити противпожарне
услове и услове заштите животне средине.
Радни комплекси морају имати: приступни пут са тврдом подлогом мин. ширине 5,0m
до јавног пута; морају бити снадбевени инфраструктуром и инсталацијама неопходним
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.
У оквиру радне зоне и комплекса могу се градити: пословни објекти, производни,
складишни, економски, услужни, објекти инфраструктуре и сл.
Степен искоришћености земљишта је макс. 70%, а индекс изграђености макс. 1,0.
Дозвољена спратност објеката је: за производне-у складу са захтевима технолошког
процеса; за пословне-максимално П+1; за складишне-максимално П+Пк (односно у
зависности од технолошког процеса производње, економске и инфраструктурнемаксимално П.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном или комбинованом оградом висине
максимално 2,2m.
Изградња радних зона и комплекса вршиће се према условима утврђеним овим Планом,
а на основу одговарајућег урбанистичког плана.
111

IV - 2.4. Саобраћајни, водопривредни, енергетски и комунални
комплекси и објекти
Путни објекти
Путни објекти су мостови, надвожњаци, пропусти и сл. Услови за њихову изградњу ће
се издавати на основу предходно урађеног урбанистичког плана и у складу са условима
надлежне дирекције за путеве као и услова осталих надлежних органа и организација,
у чијој је надлежности издавање услова за конкретну локацију и објекат. Изградњи
ових објеката може да се приступи заједно са решавањем саобраћајних коридора и
појединачно, све у зависности од конкретног случаја.
Извориште воде
Изворишта воде је потребно уредити на основу Закона о водама (''Службени гласник
РС'', бр. 46/91) и Правилника о начину ограђивања и одржавања зона и појасева
санитарне заштите објеката за снабдевање водеом за пиће (''Службени гласник СРС'',
бр. 33/78), тако што је потребно обезбедити појасеве санитарне заштите. Услови за
изградњу ће се стећи по изради одговарајућег урбанистичког плана.
Зону непосредне заштите са свим објектима, постројењима и инсталацијама је
потребно обезбедити ограђивањем. Ужу и ширу зону заштите је потребно одредити на
основу издашности изворишта и његових техничких карактеристика.
У ужој зони заштите изворишта није дозвољена изградња објеката, постављање
уређаја и вршење радњи које могу загадити воду. У широј зони заштите је забрањено
загађивање земљишта отпадним водама.
Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)
Препорука је да се ППОВ руралних насеља Општине граде као постројења за биолошко
пречишћавање. Пројектном документацијом ће се решити третман отпадних вода као и
отпадних вода великих индустријских загађивача у насељима. Студијом процене сваког
појединачног пројекта на животну средину ће се оценити квалитет животне средине у
контексту предложеног третмана отпадних вода. Услови за изградњу ће се стећи по
изради одговарајућег урбанистичког плана, првенствено на основу услова надлежног
водопривредног предузећа и услова заштите животне средине.
Енергетски објекти
Услови за изградњу нових енергетских комплекса и објеката ће се стећи на основу
одговарајућег урбанистичког плана а у складу са условима надлежног дисрибутера и
осталих који су надлежни да их издају за конкратну локацију и објекат.
Противградне станице
Услови за изградњу нових противградних станица стећи ће се на основу одговарајућег
урбанистичког плана (у току сезоне одбране од града из противградних станица се
испаљују противградне ракете, које спадају у 1. категорију експлозивних материја.
Изградња нових објеката на одстојању мањем од 100m од противградне станице
Сектора одбране од града могућа је само по обезбеђивању посебне сагласности и
мишљења Републичког хидрометеорлошког Завода Србије.
Постојећа депонија комуналног отпада
Постојећу депонију комуналног отпада уредити на основу Правилника о критеријумима
за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја (''Службени гласник
РС'', бр. 54/92), што подразумева најнужније мере заштите (ограђивање депоније,
физичко обезбеђивање, довођење потребне инфраструктуре, прекривање отпада
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слојем земље, воду на локацији, одвођење отпадних вода из тела депоније и садњу
заштитног зеленила).
Након престанка коришћења депоније потребно је извршити њену санацију и
рекултивацију на основу пројектне документације.
Регионална депонија или трансфер станица
Укључење у систем региона за управљање отпадом, подразумева израду Општинског
плана управљања отпадом, закључење Споразума о сарадњи општина у оквиру
региона за управљање отпадом и израду Плана управљања комуналним отпадом за
регион за одлагање комуналног отпада, након чега ће се, у зависности од опредељења
на територији Општине, а основу одговарајућег урбанистичког плана, стећи услови за
изградњу регионалне депоније, односно трансфер станице.
Јаме-гробнице
Јаме – гробнице за нешкодљиво уклањање угинулих животиња и животињских
конфиската уредити на основу важећих правилника (Правилник о начину нешкодљивог
уклањања и искоришћавања животињских лешева (''Службени гласник СРС'', бр. 7/81)
и Правилник о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака
животињског порекла и о условима које морају да испуњавају објекти и опрема за
сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства
за транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла (Службени
гласник СФРЈ'', бр. 53/89)).
Бочни зидови јаме-гробнице неопходно је да буду зидани са плочом и поклопцем који
се и закључава и вентилационом цеви. Плоча треба да буде издигнута од околног
терена, тако да се атмосферске воде не сливају у јаму гробницу. Дубина јаме-гробнице
је најмање 5,0 m, а дно мора да буде најмање 1,0 m изнад највишег нивоа подземних
вода.

IV - 2.5. Саобраћајни коридори
Основни услови и правила грађења за саобраћајну инфраструктуру за подручје
обухвата Просторног плана општине Тител су:
Друмски саобраћај
Државни пут II реда треба модернизовати – градити у оквиру постојећег путног
коридора са елементима који припадају том рангу пута а обилазнице градити према
утврђеним трасама око насеља стим да се води рачуна о функционаланости и
рационалности градње.
Трасе обилазница изабрати тако да се минимизира заузимање новог пољопривредног
земљишта као и да се делимичном комасацијом минимизира нарушавање постојеће
организације атара (пошто је већ урађена комасација).
Елементи пута овог државног пута II реда треба да обезбеде својим елементима
потребан ниво безбедности саобраћаја (у раскрсницама и у укрштањима са
железницом) за овај ранг пута.
За овај ниво државног пута захтеване пројектне карактеристике су следеће:
- минимална носивост за средње тешки саобраћај и
- коловоз од минимално две саобраћајне траке (2,0 х 3,55m).
Државне путеве II реда треба реконструисати у оквиру постојећег коридора с тим да се
обезбеде елементи активне и пасивне безбедности који припадају том рангу пута. Сва
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укрштања решити у нивоу 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 II реда у насељеним местима обезбедити као насељске
саобраћајнице, са елементима уличног профила који омогућује сегрегацију моторног
(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 (Шајкашу и Тителу) предвидети семафоре и друга
решења у циљу заштите насељских функција (мере успоравања саобраћаја и сл.).
Укрштања путева и пруга обезбедити следећим решењима:
- укрштање државног пута II реда и осталих јавних путева предвидети у нивоу,
површинским
раскрсницама,
са
одговарајућом
прегледношћу
и
осталим
безбедносним мерама,
- укрштање државног пута II реда и железничке пруге предвидети у денивелацији са
одговарајућом прегледношћу,
- укрштаје пруге и општинских (локалних) путева осигурати са путним прелазима (са
браницима или полубраницима).
Денивелисана укрштања пут-железничка пруга градити са прелазом пута преко пруге и
са обезбеђењем слободног профила изнад пруге мин 6,8m изнад ГИШ-а.
Општинске–локалне путеве пројектовати по устаљеним трасама-атарским путевима, са
минимизацијом заузимања пољопривредног земљишта и са обезбеђењем потребних
елемената за безбедна кретања.
У оквиру простора општине Тител егзистирају различити хијерахијски нивои атарских
путева и они се утврђују овим Планом па тако имамо:
- Главни атарски пут има ширину коридора од 12-15m, у оквиру ког се смешта сва
инфраструктура и коловоз.
- Сабирни атарски пут има ширину коридора 8-10m и служи за двосмерни саобраћај.
- Приступни атарски пут има ширину коридора 4-6m и у њему се одвија једносмерни
саобраћај а где су дуже деонице треба обезбедити мимоилазнице за двосмерна
кретања.
Приступне саобраћајнице до садржаја у атару се воде кроз ове коридоре а димензије
изграђеног коловоза се утврђују у зависности од очекиваног саобраћаја.
Железнички саобраћај
Пошто се планира реконструкција и модернизација железничких капацитета (пруга и
постројења) на простору општине Тител потребно је претходно урадити саобрађајнотехничко–технолошке студије, које ће тачно дефинисати активности у оквиру
реконструкције и модернизације која ће задовољити све услове и нормативе из Закона
о железници (Службени гласник РС 18/2005), као и нормативе Железнице Србије
(Правилник 314 и 315), тако да се само то имплементира у планове нижег реда.
Приликом изградње објеката услове треба тражити од ЈП Железнице Србије из
Београда која је задужена за одржавање и развој железничке инфраструктуре. Разраду
железничких капацитета радити на основу одговарајућег урбанистичког плана.
Водни саобраћај
Све садржаје и програме развоја у оквиру пловног пута реке Тиса треба их ускладити
са Правилником Дунавске комисије (обезбеђење несметаног транспорта путника и роба
на том делу Дунава и Тисе).
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Приликом изградње објеката, услове треба тражити од Дирекције за пловне путеве
''Пловпут'' из Београда која је задужена за одржавање и развој пловних путева.
Услови за ову деоницу износе:
- минимална дубина пловног пута при ЕН (ниски пловидбени ниво) је 2,5m,
- ширина пловног пута 75m,
- минимални радијус кривине пловног пута је 300m.
Марина као садржај наутичког туризма ће се градити у складу са решењима датим у
оквиру планова нижег хијерахијског нивоа.

IV - 2.6. Пратећи садржаји јавног пута
Уређењу и изградњи ових комплекса и објеката може се приступити на основу услова
из овог Плана и одговарајућег урбанистичког плана, у складу са условима заштите
животне средине и сл.
Уз државне путева I и II реда могу се градити путни садржаји и садржаји транзитног
туризма као и остали садржаји (мотели, ресторани, сервиси, станице за снабдевање
моторних возила горивом, продавнице, објекти за рекреацију и други објекти
намењени пружању услуга корисницима пута), уколико постоје инфраструктурни и
комунални услови и обезбеђен приступ на јавни пут. Ови објекти могу се градити на
удаљености у зависности од ранга државног или општинског пута и то:
- 20m (ЗОЈП чл.1 и чл. 28. и 29.) од планума државног пута I реда (магистралног),
- 10m (ЗОЈП чл.1 и чл. 28. и 29.) од планума државног пута II реда (регионалног),
5m (ЗОЈП чл.1 и чл. 28. и 29.) од планума општинског пута (локалног).
Удаљеност регулационе линије објеката од општег интереса дефинисаће се на основу
одговарајућег урбанистичког плана. Уз јавне путеве се могу градити и пословни
објекти, објекти за смештај пољопривредне механизације, складиштење и прераду
пољопривредних производа. Остале садржаје уз ове путеве координисано везивати за
државне путеве преко сервисне саобраћајнице, са периодичношћу од минимално 400m
између прикључака.
Аутобуска стајалишта се могу градити уз све путеве у облику сепарисаних ниша и са
елементима који обезбеђују безбедан трансфер путника и одвијање динамичног
саобраћаја. Теретни терминали ће се градити у оквиру радних зона (дефинисани кроз
израду одговарајућег урбанистичког плана) или као сепарисани капацитети који ће се
засебно просторно-урбанистички разматрати на основу овог Плана.

IV - 2.7. Изградња на водном земљишту
У складу са Законом о водама, 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 вредности и непокретна културна добра. Водећи
рачуна о основним принципима заштите вода, на водном земљишту се могу градити:
• oбјекати у функцији водопривреде, одржавање и реконструкција водотока;
• објекти инфраструктуре у складу са просторним и урбанистичким планом;
• објекти туризма и рекреације и др.,
на основу одговарајућег урбанистичког плана а у складу са: условима заштите животне
средине, заштите природног добра, заштите културног добра и првенствено у складу са
условима надлежног Водопривредног предузећа.
Услови за изградњу објеката у викенд насељу ће се издавати на основу овог Плана и у
складу са условима надлежног Водопривредног предузећа.
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IV - 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЗА КОЈИ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА
ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
IV - 3.1. Викенд зона
Северно од насеља Тител постоји викенд зона са кућама за одмор и рекреацију. Ово
насеље је углавном формирано и изграђено.
Опис границе викенд зоне
Опис границе грађевинског земљишта, зоне кућа за одмор у Ко Тител почиње тачком 1
на тромеђи катастрских парцела 3109, 4802 и 2443.
Од тачке број 1 граница иде у парвцу југоистока пратећи западну границу катастарске
парцеле 2443 до тачке број 2 на тромеђи парцела 4804, 2443 и 3180.
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи јужну међу
парцеле 3181, потом сече парцелу 3184 и прати јзгозападну међу парцеле 3183 до
тачке број 3 на тромеђи парцела 3183, 4803 и 3184.
Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу југозапада а потом северозапада
пратећи западну међу парцела 4803, 3190, 3196 и 3197 до тачке број 4 на тромеђи
парцела 3197, 3198 и 3189.
Након тачке број 4 граница се ломи и иде у у правцу југозапада пратећи јужну међу
парцела 3198 и 3201 а потом сече парцелу 4805 до тачке број 5 на тромеђи парцела
4805, 3386 и 4807.
Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правци северозапада пратећи севроисточну
међу парцеле 4807 до тачке број 6 на тромеђи парцела 3380, 4807 и 3382.
Након тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу севроистока пратећи северну међу
парцеле 3382 а потом сече парцелу 4805 до тачке број 7 на тромеђи парцела 3221,
3222 и 4805.
Од тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу севњера пратећи источну међу парцеле
4805 до тачке број 8 на тромеђи парцела 3238, 4805 и 3239.
Након тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи севрну међу
парцеле 3228 а потом западну међу парцеле 4803 до тачке број 9 на тромеђи парцеле
4803, 3167 и 4802.
Од тачке број 9 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи севрну међу парцела
4803 и 3109 до тачке број 1 почетне тачке описа.
Викенд насеља се налази на ''Тителском брегу'' где је:
регистрована археолошка зона заштите и где су прописани следећи услови
заштите: пре предузиомања било каквих земљаних радова на простору
обележених археолошких локалитета и археолошких зона обавезно је тражити од
Покрајинског заавода за заштиту споменика културе посебне услове заштите;
Специјални резерват природе ''Тителски брег''', природно добро за које је у
поступку доношење Уредбе о стављању под заштиту. Постојећа студија заштите
СРП ''Тителски брег'' која се налази у ресорном Министарству, ради доношења
Уредбе о заштити, поред планираних граница добра и предвиђених режима
заштите, додатним усаглашавањем предвиђа заштиту целог брега, односно платоа.
За додатну површину предвиђа се режим заштите III степена. Приликом било
каквих планираних активности треба имати у виду ову чињеницу.
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Општи услови који би важили за ову зону су следећи:
- изградња: главног и помоћног објекта;
- главни објекат је: кућа за одмор;
- помоћни објекат је: ограде, водонепропусне бетонске септичке јаме и сл.;
- препарцелација у смислу образовања већих грађевинских парцела је дозвољена
само за потребе легализације објеката;
- за изградњу новог главног објеката величина парцеле је мин. ширине 15,0m а
површине 1500,0m;
- дозвољени степен искоришћености земљишта је до 10%, односно, максимална
површина објекта је 150,0m; индекс изграђености парцеле је макс. 0,2;
- спратност куће за одмор је максимално П+Пк;
- куће за одмор треба да се граде углавном од природног материјала; дозвољава се
изградња лођа, тремова и пергола испред и/или у склопу објеката према осунчаним
просторима, истакнутим природним садржајима и видиковцима; те површине,
уколико нису застакљене, не улазе у габарит објекта;
- архитектонска обрада објеката мора се прилагодити непосредном амбијенту и
околном пејзажу. Делови зграда, њен структурални склоп од утицаја на обликовање
и визуелни изглед (прозори, стрехе, димњачке капе, тремови са гредним системом и
јастуцима) уз велику примену дрвета, морају бити у духу архитектонског наслеђа
овог подручја;
- парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом, висине максимално 1,4m;
- услови за изградњу на овом подручју могу се издати на основу овог Плана и услова:
Завода за заштиту природе и Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

IV - 3.2. Правила уређења и правила грађења на пољопривредном
земљишту
На основу Закона о пољопривреди, ради очувања расположивог пољопривредног
земљишта, потребно је да се доносу пољопривредне основе заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта као плански документ. Пољопривредна основа
се доноси у складу са просторним и урбанистичким плановима и морају бити међусобно
усаглашене. У складу са смерницама за уређење и изградњу пољопривредног
земљишта, датим овим Планом, скупштина јединице локалне самоуправе доноси
пољопривредне основе ради очувања расположивог пољопривредног земљишта, по
претходно прибављеном мишљењу Министарства.
Обрадиво пољопривредно земљиште од I до IV катастарске класе се не може користити
у непољопривредне сврхе осим IV и V катастарске класе, која се може користити за
подизање шума, вештачких ливада и пашњака, по претходно прибављеној сагласности
Министра.
Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта на
пољопривредном земљишту се могу градити:
•
•
•
•
•

објекти за потребе пољопривредног домаћинства;
пољопривредни радни комплекси са објектима за потребе примарне пољопривредне
производње, за потребе складиштења и прераде пољопривредних производа;
објекти за експлоатацију минералних сировина;
саобраћајни, водопривредни, комунални, енергетски, телекомуникациони објекти и
инфраструктура у складу са Планом;
објекти за потребе привреде, туризма, рекреације и др., у складу са Планом.

У циљу заштите пољопривредног земљишта од штетног дејства ерозија изазване
ветром (еолска ерозија), примењују се противерозионе мере које обухватају сађење
вишегодишњих дрвенастих биљака или подизање и гајење ваншумског зеленила у
виду пољозаштитних појасева.
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Ваншумско зеленило у виду ветрозаштитних и пољозаштитних појасева је потребно
формирати у оквиру саобраћајне и водопривредне инфраструктуре и пољопривредног
земљишта на око 2% површине територије Општине. Пројектном документацијом је
потребно одредити оптималне ширине и типове заштитних појасева, међусобна
растојања и конкретан избор врста, у складу са условима станишта. Препоручују се
вишередни ажурни појасеви на најугроженијим деоницама. Потребно је оценити
економску оправданост подизања појасева који би били на пољопривредном земљишту
или ван линија путног појаса.
На пољопривредном земљишту које је у саставу ловишта могу се подизати и ловне
ремизе ради заштите дивљачи. Ловне ремизе су једногодишњи или вишегодишњи
засади на мањим површинама који пружају уточиште, заклон и исхрану дивљачи.
Једногодишње ремизе се могу заснивати од различитих група једногодишњих биљака
(легуминозе, влатасте траве, коренасто - кртоласте биљке), а вишегодишње од
мешовитих вишеспратних дрвенастих врста, у зависности од услова средине.
IV - 3.2.1. Објекти за потребе пољопривредног домаћинства
•

Салаши

Услови за изградњу нових салаша (салаша у функцији пољопривредне производње),
као и за реконструкцију постојећих, односно услови за изградњу и реконструкцију
објеката за потребе пољопривредног домаћинства, издаваће се на основу овог Плана и
услова за заштиту животне средине. Просторних ограничења у смислу максималне
величине површине парцеле за салаш нема. Код постојећих салаша, ако задовољавају
услове за уређење и изградњу из овог Плана, дозвољава се постојећа парцелација. За
изградњу нових салаша минимална величина парцеле износи 1,0 ha.
За потребе пољопривредног домаћинства, на салашу, дозвољена је изградња:
• породичног стамбеног објекта,
• помоћног објекта уз стамбени објекат (гаража за путничко возило, остава хране за
сопствене потребе, сушница, пушница, подруми, ограде, водонепропусне септичке
јаме и сл.),
• економски објекат (стакленици, стаје, ђубришта, пољски wc и сл.)
• помоћни објекат уз економски објекат (магацин хране за животиње, магацин
пољопривредних производа, шупа за смештај пољопривредне мехнизације и сл.)
• пословног објекта (објекти за храну, пиће и смештај за потребе организовања
туристичке понуде на салашу, само ако постоји и пољопривредна производња на
салашу),
• објекти/површине за спорт и рекреацију (за сопствене потребе или за потребе
организовања туристичке понуде, само ако постоји и пољопривредна производња
на салашу),
• складишног објекта (објекти за скледиштење пољопривредних производа за
сопствене потребе: поврћа, воћа, житарица, производа животињског порекла и сл.),
уз
обезбеђивање
санитарно-ветеринарских,
хигијенско-техничких,
еколошких,
противпожарних и других услова и уз неопходну инфраструктурну опремљеност
парцеле. Изградња објеката за потребе пољопривредног домаћинства-салаша
дозвољена је само ако постоји изграђен породични стамбени објекат или ако се траже
услови за његову изградњу дозвољена изградња стамбених објеката, без изградње
објеката пољопривредне производње.
Минимална величина парцеле за изградњу новог салаша је 5000m. Салаш мора бити
минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода из јавног водовода
или сопственог бунара, водонепропусна септичка јама, обезбеђено снабдевање
електричном енергијом и др.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,2m. Ограда
и стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0m од међне линије,
изузетно и мањој, уколико се прибави сагласност суседа. Није дозвољена изградња
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стамбеног објекта као ни помоћног објекта уз стамбени објекат без услова за изградњу
економског објекта и помоћног објекта уз економски објекат (ако исти не постоје на
парцели).
Правила грађења за породични стамбени објекат
•
•
•

Није дозвољена изградња породичног стамбеног објекта без услова за изградњу
економског објекта у функцији пољопривредне производње (ако исти не постоје на
парцели).
Дозвољена је изградња само једног породичног стамбеног објекта.
Максималан габарит стамбеног објекта у основи је 200m2, максимална спратност
објеката је П+Пк, са могућношћу изградње подрума, уколико то хидролошки услови
дозвољавају, минимална удаљеност стамбеног објекта од суседне парцеле је 5,0m.

Правила грађења за помоћни објекат уз стамбени објекат
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дозвољена је изградња следећих помоћних објеката уз стамбени објекат: гаража за
путничко возило, остава хране за сопствене потребе, сушница, пушница, подруми,
ограде, водонепропусне септичке јаме и сл.
Није дозвољена изградња помоћног објекта уз стамбени објекат без услова за
изградњу породичног стамбеног објекта (ако исти не постоје на парцели).
Дозвољена је изградња више помоћних објеката уз стамбени објекат, у складу са
потребама пољопривредног домаћинства.
Габарит помоћног објекта уз стамбени објекат дефинише се урбанистичким
условима у складу са његовом наменом.
Максимална спратност помоћног објекта уз стамбени објекат је П.
Дозвољена је изградња засебног објекта-подрума, који може бити укопан или
полуукопан, уколико то хидролошки услови дозвољавају.
Минимална удаљеност помоћног објекта од породичног стамбеног објекта и суседне
парцеле је 5,0m.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално до 2,2m.
Ограда и стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0m од међне
линије.
Водонепропусна бетонска септичка јама гради се на минимално 3,0m од свих
објеката и од границе суседне парцеле.

Правила грађења за економске објекте
•

•
•
•
•
•
•

Дозвољена је изградња следећих економских објеката: стаје, ђубришта, пољски wc,
стакленици, пластеници, објекти намењени ратарској, повртарској, воћарсковиноградарској, рибњачкој, сточарској и осталим видовима пољопривредне
производње, као што су гајење пужева, печурака и цвећа и сл.).
Није дозвољена изградња економског објекта без услова за изградњу породичног
стамбеног објекта (ако исти не постоје на парцели).
Дозвољена је изградња више економских објеката, у складу са потребама
пољопривредног домаћинства.
Габарит економског објекта дефинише се урбанистичким условима у складу са
његовом наменом.
Максимална спратност економског објекта је П.
Минимална удаљеност економског објекта од породичног стамбеног,односно
пословног објекта је 20,0m а од суседне парцеле минимална удаљеност је 10,0m.
Минимална удаљеност економског објекта: стаје, ђубришта, пољског wc, од бунара
је 25,0m.

Правила грађења за помоћни објекат уз економски објекат
•

Дозвољена је изградња следећих помоћних објеката уз економски објекат: магацин
хране за животиње, магацин пољопривредних производа, шупа за смештај
пољопривредне мехнизације и сл.
119

•
•
•
•

Дозвољена је изградња више помоћних објеката, у складу са потребама
пољопривредног домаћинства.
Габарит помоћног објекта дефинише се урбанистичким условима у складу са
његовом наменом.
Максимална спратност помоћног објекта је П+Пк.
Минимална удаљеност помоћног објекта од породичног стамбеног објекта је 6,0m а
од суседне парцеле минимална удаљеност је 5,0m.

Правила грађења за пословни објекат
•
•
•
•
•

Дозвољена је изградња следећих пословних објеката: објекти за храну, пиће и
смештај, за потребе организовања туристичке понуде на салашу, само ако постоји и
пољопривредна производња на салашу.
Дозвољена је изградња само једног пословног објекта.
Габарит пословног објекта дефинише се урбанистичким условима у складу са
његовом наменом.
Максимална спратност пословног објекта је П+1+Пк.
Минимална удаљеност пословног објекта од породичног стамбеног објекта и од
границе суседне парцеле је 5,0m а од економског објекта минимална удаљеност је
20,0m.

Правила грађења за објекте/површине за спорт и рекреацију
•
•
•
•

Дозвољена је изградња објекта/површина за спорт и рекреацију за сопствене
потребе или за потребе организовања туристичке понуде, само ако постоји и
пољопривредна производња на салашу.
Габарит објекта/површине дефинише се урбанистичким условима у складу са
његовом наменом.
Максимална спратност објекта је П.
Минимална удаљеност објекта/површине од породичног стамбеног објекта и од
границе суседне парцеле је 5,0m а од економског објекта минимална удаљеност је
20,0m.

Правила грађења за складишне објекте
•
•
•
•

Дозвољена је изградња објеката за складиштење пољопривредних производа за
сопствене потребе: поврћа, воћа, житарица, производа животињског порекла и сл.
Габарит објекта дефинише се урбанистичким условима у складу са његовом
наменом.
Максимална спратност објекта је П+Пк, односно у зависности од усвојеног
технолошког поступка складиштења.
Минимална удаљеност објекта од породичног стамбеног објекта и од границе
суседне парцеле је 5,0m.

На парцелама под културама воћњака или винограда могућа је изградња воћарсковиноградарских кућица, бунара, пољског wc и магацина за смештај воћа.
•

Воћарско-виноградарска кућица

На парцели плодног земљишта која је према начину коришћења сврстана у културу
воћњак, односно виноград, дозвољена је изградња воћарско-виноградарске кућице,
бунара, пољског wc и оставе за смештај воћа.
Минимална величина парцеле на којој ће да се гради воћарско-виноградарска кућица
износи 1000,0m2. Најмање 95% површине парцеле мора се користити као воћњак или
виноград.
Максимална површина за изградњу воћарско-виноградарске кућице је 25m2.
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 1,0m а од суседовог
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објекта 10,0m. Максимална спратност објекта је П са подрумом (уколико то
хидротехнички услови допуштају). Дозвољава се изградња надстрешница, тремова и
пергола, које ако нису застакљене не рачунају се у основни габарит објекта. Уз
воћарско-виноградарску кућицу дозвољена је изградња и оставе за смештај воћа,
максималне површине 100,0 и спратности П; минимална удаљеност објекта од границе
суседне парцеле је 1,0m а од воћарско-виноградарске кућице и суседовог објекта
10,0m.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном или живом оградом, висине до 1,4m.
Ограде и стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 0,5m од међне
линије или на међи, уз прибављену сагласност суседа.
IV - 3.2.2. Пољопривредни радни комплекси
Избор локације за изградњу пољопривредног радног комплекса (са објектима за
потребе примарне пољопривредне производње, за потребе складиштења и прераде
пољопривредних производа) треба извршити након потпуне анализе природних одлика
(рељефа, педолошких, геолошких, метеоролошких и хидролошких карактеристика),
као и других услова (близина и могућност прикључења на јавни пут и осталу
инфраструктуру, утицај на окружење и животну средину и др). Такође, при избору
локације за изградњу неопходно је водити рачуна о квалитету земљишта и где год је то
могуће објекте лоцирати на земљиштима слабијих бонитетних карактеристика.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом, висине максимално до 2,2m.
Ограда и стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0m од међне
линије.
Пољопривредни радни комплекс мора бити комунално опремљен са минимално:
приступним путем ширине минимално 3,5m, унутрашњим саобраћајницама, санитарном
и водом за потребе производње, унутрашњом канализационом мрежом, електричном
енергијом.
Услови за изградњу нових пољопривредних радних комплекса, као и за реконструкцију
постојећих, односно услови за изградњу и реконструкцију објеката за потребе
пољопривредне производње, издаваће се на основу овог Плана и услова за заштиту
животне средине. Накнада за промену намене земљишта ће се плаћати у складу са
Законом о пољопривредном земљишту.
За
•
•
•
•
•
•

потребе пољопривредног радног комплекса дозвољена је изградња:
стакленика и пластеника,
објеката за гајење печурака,
рибњаци,
фарме - објекти за узгој животиња (живине, ситне и крупне стоке, пужева и др.),
комплекси за примарну прераду и складиштење пољопривредних производа,
машински паркови.

Степен искоришћености земљишта за све радне комплексе је максимално 40% а у
оквиру комплекса неопходно је обезбедити минимално 30% озелењене површине.
Стакленици и пластеници
У циљу побољшања пољопривредне производње на пољопривредном земљишту је
дозвољена изградња или постављање стакленика и пластеника. Удаљеност оваквих
објеката од међних линија је минимално 5,0m.
Комплекси за гајење печурака
Изградња ових комплекса и објеката је усмерена на мање квалитетном земљишту а у
складу са нормама и правилницима који регулишу ову област. Минимална удаљеност
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свих објеката од суседних парцела је 10,0m. Максимална спратност објеката је П, са
изградњом подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају.
Рибњаци
Избор локације за изградњу рибњака вршити након претходних анализа расположивих
количина и квалитета воде, која ће се користити за пуњење рибњака. Границе
рибњака морају бити обележене видљивим обележјима. Приликом изградње одвојити
окна по категоријама у складу са технологијом производње: младичњаке, товилишта и
зимовнике. У саставу рибњака морају да постоје уливно-изливни објекти, уставе,
аератори, хранидбене платформе и насипи који спречавају продор спољних вода у
комплекс рибњака. У оквиру техничког дела неопходно је обезбедити посебну
просторију за ветеринарске прегледе и дневно праћење здравственог стања и прираста
популације. Минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 3,0m а максимална
спратност је П+Пк.
Фарме – радни комплекси за узгој животиња
Фарме јесу радни комплекси са објектима и простором за држање и узгој животиња копитара, папкара, живине и кунића, пужева и др. Удаљеност фарми од грађевинског
рејона, спортско-рекреативних и других јавних комплекса, као и међусобна удаљеност
фарми на којима се узгајају исте, односно различите врсте животиња, мора бити у
складу са законима и правилницима који регулишу ову област. Ови објекти морају се
лоцирати на компактном и добро оцедитом земљишту, по могућству слабије бонитетне
класе. Величину парцеле дефинисати у складу са капацитетом и врстом производње, с
тим да се мора обезбедити довољно простран круг фарме, који ће омогућити
повезаност свих функционалних делова.
У оквиру фарме треба формирати два одвојена блока - технички и производни.
Технички блок подразумева изградњу: објеката за смештај радника, складишта хране,
карантинске просторије, машински део, просторије за ветеринарске прегледе, мини
кланицу за принудна клања и др. Неопходно је обезбедити посебан простор за
уништавање или одлагање угинулих животиња. У производном делу налазе се објекти
за узгој стоке, који морају бити подељени по категоријама стоке - за приплодне
животиње, за узгој подмлатка и за тов.
Максимална спратност објеката је П+Пк, односно П за економске и помоћне објекте.
Минимална удаљеност економских објеката од границе суседне парцеле је 10,0m. Сви
објекти намењени држању и узгоју стоке морају бити пројектовани и грађени према
нормативима и стандардима за изградњу ове врсте објеката и конкретне врсте
животиња, уз примену санитарно-ветеринарских, хигијенско-техничких, еколошких,
противпожарних и других
услова. Простор за одлагање и збрињавање стајског
ђубрива из објеката мора бити смештен, односно изграђен тако да се спречи
загађивање околине, насупрот правцу главних ветрова и мора да буде удаљен
минимално 50,0m од објеката за животиње.
Унутрашње саобраћајнице треба градити тако да се обезбеди кружни ток саобраћаја
(чисти и прљави путеви). Путеви који се користе за довоз животиња, хране за
животиње, чистих простирки и опреме не смеју да се укрштају са путевима који се
користе за одвоз стајског ђубрива, отпадних вода и лешева животиња. Повезивање
фарми са мрежом јавних саобраћајница обезбедити приступним путем одговарајуће
ширине и изграђеним од чврстог материјала. На уласку у комплекс изградити
дезинфекциону баријеру минималне дужине 5,0m и ширине минимално 3,0m. Улаз у
фарму мора бити под надзором на којем се обавезно води евиденција о уласку и
изласку људи, животиња и возила из круга фарме. Круг фарме мора бити ограђен
оградом, која спречава неконтролисани улазак људи и животиња.
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Комплекси за примарну прераду и складиштење пољопривредних производа
У оквиру ових комплекса дозвољена је изградња објеката за примарну прераду и
складиштење свих врста пољопривредних производа са пратећим објектима.
Пољопривредни производи који се могу примарно прерађивати и складиштити су:
житарице, индустријско биље, лековито биље, цвеће, поврће, воће, производи
животињског порекла и др.
Објектима за складиштење пољопривредних производа и репроматеријала сматрају се
све врсте складишта (полуотворене и затворене хале, надстрешнице, силоси, трапови,
подна складишта, хладњаче и др). Објекти у којима се пољопривредни производи могу
примарно прерађивати су сушнице, пушнице, кланице и сл. Минимална удаљеност ових
објеката од границе суседне парцеле је 10,0m. Максимална спратност објеката је П, са
изградњом подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају.
Машински паркови
У овим комплексима дозвољена је изградња објеката за смештај свих видова
пољопривредне механизације, радионице за оправку возила сопственог возног парка,
објекти за складиштење, сушење и чување пољопривредних производа биљног
порекла, ђубрива и др. репроматеријала, евентуално станице за снабдевање горивом
за сопствене потребе као и други слични објекти у функцији пољопривредне
производње.
Објектима за смештај пољопривредне механизације сматрају се затворени простори и
надстрешнице у којима се смешта механизација (возила, машине, прикључни уређаји и
др), као и пољопривредни алати и опрема ради чување и одржавања. Минимална
удаљеност ових објеката од границе суседне парцеле је 10,0m. Минимална удаљеност
станице за снабдевањем горивом за сопствене потребе од границе парцеле и од других
објеката у складу са саобраћајним прописима и прописима из области заштите животне
средине. Максимална спратност објеката је П, са изградњом подрума, уколико то
хидролошки услови дозвољавају.

IV - 3.3. Правила уређења и правила грађења на шумском земљишту
Водећи рачуна о основним принципима заштите шума, на шумском земљишту се могу
градити следећи садржаји:
- шумске саобраћајнице и објекти у функцији шумске привреде;
- објекти инфраструктуре у складу са просторним и урбанистичким планом;
- објекти за гајење и лов дивљчи.
Корисници шума су дужни да предузимају мере заштите од пожара и других
елементарних непогода. Објекти са отвореном ватром (циглане, кречане) и постројења
за механичку прераду дрвета се могу лоцирати у складу са Законом (200m од ивице
шуме).
IV – 3.3.1. Ловачке куће и ловни објекти
Ловачке куће, ловно-производни и ловно-технички објекти се могу градити у складу са
ловном основом ловишта, годишњим планом газдовања ловиштем и овим Планом.
IV – 3.3.2. Шумски путеви и објекти
Шумски путеви, шумарске куће и други објекти за потребе газдовања шумама, могу се
градити у складу са посебном основом газдовања шумама, годишњим извођачким
плановима газдовања и овим Планом.
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IV - 4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ
IV - 4.1. Правила грађења и полагања водопривредне инфраструктуре
Основна правила грађења за водопривредну инфраструктуру за подручје обухвата
Плана су:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Снабдевање водом становништва и индустрије на простору општине Тител
обезбедити из локалних водозахвата, као и из планираног изворишта између
Шајкаша и Мошорина, и новопланираног изворишта у Тителу у реону ''доње поље
Тител''.
Дугорочно посматрано, трајно решење представља изградња и прикључење на
систем регионалног водоснабдевања Ковин-Дубовац-Банатска Паланка.
Око постојећих и планираних изворишта подземних вода, као и објеката који су у
финкцији водоводног система (резервоари, црпне станице и доводник) дефинисати
зоне и појасеве санитарне заштите изворишта према Закону о водама.
Извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (резервоари, црпне станице и
тд.), како би се комплетирао цео систем, а тиме и обезбедили потребни капацитети.
Снабдевање индустрије водом нижег квалитета, обезбедити захватењем из речних
система или из подземља захватњем 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 рационализације потрошње увођењем процеса рециркулације.
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 уличним инсталацијама
обезбедити челичном заштитном цеви, односно према рангу пута и условима путне
привреде.
Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0m - 1,2m од нивелете терена,
због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења.
Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се извести у
складу са законом и уз сагласност надлежних органа.
У насељима пројектовати и градити канализациону мрежу као сепаратну, тако да
се посебно прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде.
Извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек
онда их упустити у насељску канализациону мрежу.
Минимални пречник уличних канализационих колектора не сме бити мањи од
∅200mm.
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 возило.
Пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити на насељским постројењима
за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) до степена који пропише надлежно
водопривредно предузеће.
Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне
саобраћајнице, а делимично као отворену, 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 комплекса вршити
искључиво преко сепаратора уља и масти.
Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према
важећим прописима и стандардима.
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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, успоравање и дизање нивоа
воде, чиме би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у
земљишту.
Уређење отворених канала и регулационих радова на коритима мелиоративних
канала, биће дефинисано израдом одговарајуће пројектно – техничке
документације и претходним условима Јавног водопривредног предузећа "Воде
Војводине" - Нови Сад.
Дуж обала реке и канала, са обе стране обезбедити по минимум 14,0m (у
грађевинском подручју мин. 7,0m) слободног простора, преко којег ће се вршити
одржавање канала.
Одбрамбени насип мора бити заштићен тако да се у брањеном појасу ширине
100,0m и небрањеном појасу ширине 60,0m не могу градити никакви објекти,
копати канали, садити дрвеће и сл., у смислу члана 69. Закона о водама (Сл.
Гласник РС бр. 46/91).

IV - 4.2. Правила грађења и полагања електроенергетске
инфраструктуре
-

-

Трафостанице градити као зидане, монтажно – бетонске (МБТС) и стубне (СТС), за
рад на 20 kV напонском нивоу;
Површина за изградњу зидане или МБТС трафостанице треба да буде око 5,0Х6,0m,
минимална удаљеност од других објеката треба да буде 3,0m.
Стубна трафостаница се може градити у линији постојећег надземног вода или ван
њега, на парцели власника (корисника), најмање 3,0m од стамбених и других
објеката;
Високонапонска, средњенапонска и нисконапонска мрежа се може градити
надземно или подземно на пољопривредном земљишту, по могућности у већ
постојећим електроенергетским коридорима, уз сагласност власника (корисника)
парцеле;
Средњенапонску 20 kV мрежу и нисконапонску мрежу на шумском земљишту
градити подземно у појасу шумског пута или стазе;
Око надземних 400kV и 220kV далековода обезбедити коридор 35,0m, односно
30,0m од осе далековода са обе стране, у којима се не могу градити објекти без
сагласности власника далековода, а око 10kV и 20kV надземних водова обезбедити
коридор од 5,0m од осе далековода, са обе стране, у којем неће бити дозвољена
градња, као ни засађивање високог растиња, без претходне сагласности надлежног
предузећа;

Услови за грађење надземне електроенергетске мреже:
- Минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса пута при укрштању,
треба да буде од 10,0-40,0m у зависности од категорије пута;
- Минимална удаљеност електричног стуба од пружног појаса неелектрифициране
пруге при укрштању, треба да буде од 5,0-10,0m а минимална висина најнижих
проводника 7,0m;
- Минимална удаљеност електричног стуба од пружног појаса електрифициране пруге
при укрштању, треба да буде минимално 15,0m а минимална висина најнижих
проводника 12,0m;
Електроенергетску подземну мрежу градити по следећим условима:
- Дубина полагања каблова треба да буде најмање 0,8m;
- Електроенергетску мрежу на туристичким локалитетима, у зонама заштите
непокретног културног добра, зони пратећих путних садржаја, заштитним зонама
акумулација, у централним деловима већих насеља (Тител, Шајкаш), парковским
површинама, у зонама са вишепородичним становањем, у радним зонама,
комуналним повришинама као и зонама за спорт и рекреацију, обавезно каблирати;
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Каблове полагати у зеленим површинама или путном појасу поред саобраћајница и
пешачких стаза, уз удаљеност мин. 1,0m од коловоза и 0,5m од пешачких стаза у
насељима;
Ван насеља, за потребе садржаја предвиђених Планом, електроенергетску
каблирану мрежу полагати у коридорима саобраћајница, некатегорисаних путева,
шумским путевима и стазама, на пољопривредном земљишту, уз сагласност
власника (корисника) парцеле.

Смернице за изградњу мреже у насељима:
- На периферним деловима насеља мрежа ће бити ваздушна, грађена на бетонским и
гвоздено решеткастим стубовима;
- У центру насеља, парковским површинама, зонама за спорт и рекреацију, светиљке
за јавно осветљење поставити на канделаберске стубове;
- У деловима насеља где је електроенергетска мрежа грађена надземно, светиљке
јавног осветљења поставити на стубове електроенергетске мреже;
- За расветна тела користити живине светиљке високог притиска или натријумове
ниског (високог) притиска, односно расветна тела у складу са новим технологијама
развоја;
- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10kV и телекомуникационих
каблова, најмање растојање мора бити 0,5m, односно 1,0m за каблове напона
преко 10кV;
- При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да
буде око 90°;
- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телекомуникационих
сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5m;
- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације
дозвољено је у хоризонталној равни, при чему хоризонтално растојање мора бити
веће од 0,5m;
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода
или канализације;
- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално
растојање мора бити веће од 0,3m а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m.
Услови за изградњу алтернативних извора за производњу електричне енергије:
- Обавезна израда урбанистичког плана за изворе који ће служити за општу
употребу, тј. који ће бити укључени у јавни електроенергетски систем;
- Обезбедити прикључење на 110 kV, односно 20 kV мрежу или 0,4 kV мрежу;
- Кроз комплекс електроенергетску мрежу градити подземно;
- За изворе који ће служити за сопствену производњу појединачни ветрогенератори;
- Стуб на који се поставља ветрогенератор градити као слободностојећи, у складу са
законским условима и прописима који важе за изградњу таквих објеката;
- Електроенергетску мрежу која повезије ветрогенератор са потрошачем градити
подземно;
- Мале хидроелектране (0,1-15MW) би се градиле на водотоцима, у првој фази уз већ
изграђене водопривредне објекте.

IV - 4.3. Правила грађења и полагања термоенергетске инфраструктуре
Приликом изградње објеката ЈП СРБИЈАГАС-а и НИС-НАФТАГАС-а потребно је обратити
пажњу на заштићена природна добра на територији Општине. Такође, приликом
планирања, пројектовања и изградње ових објеката, водити рачуна о смањење
конфликта између коришћења енергетских ресурса и заштите животне средине
(насеља, становништва, земљиште, итд.) и предузимање одговарајућих мера за
санирање негативних последица (програм рекултивације, ревитализације, отклањања
штета итд.).
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• Гасоводи високог и средњег притиска и објекти у саставу гасовода
Уређаји у саставу гасовода високог и средњег притиска, мерно-регулационе станице,
компресорске станице, чистачке станице и блок станице/блокадни вентили са
издувавањем, морају се лоцирати да задовоље прописана растојања од различитих
објеката, дата у наредној табели.
Табела бр. 46.

Стамбене,
пословне и
фабр.зграде,
радионице и
склад.запаљ.мат.
Електро
неизоловани
надземни водови
Трафо станице
жел.пруге и
објекти
Индус. колосеци
Ауто путеви
Магистрални
путеви
Рег. и локални
путеви
Остали путеви
Водотоци
шеталишта и
паркиралишта
Остали грађ.
објекти

Објекти у саставу гасовода
Мерно-регулационе станице
Компрес Блокадне
станице станице
У објекту од чврстог
Под
материјала
надсрешницом
и на
отвореном
до 30.000 изнад 30.000
За све
капацитете
m3/h
m3/h
15 m
25 m
30 m
100 m
30 m

чистачке
станице

30 m

Висина стуба далековода + 3,0 m

30 m
30 m
14 m

15 m

20 m

20 m

25 m
25 m
30 m
30 m
20 m

15 m

15 m

30 m

20 m

10 m
6m
5m
10 m

10 m
5m
15 m

10 m
5m
20 m

10 m
20 m
15 m

15 m
5m
30 m

10 m
5m
30 m

10 m

15 m

20 m

30 m

15 m

15 m

Растојања у табели дата су у метрима, рачунајући код железничких пруга и путева од
ивице пружног/путног појаса.
Код проласка у близини или паралелног вођења гасовода уз друге објекте одстојање
не сме бити мање од:
• 10,0m од спољне ивице путног појаса државних путева I реда;
• 5,0m од спољње ивице путног појаса путева II реда и општинских путева;
• 20,0m од спољње ивице пружног појаса железничке пруге, осим ако је гасовод или
нафтовод постављен на друмски или железнички мост;
• 15,0m од крајње осе индустријског колосека;
• 1,0m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не угрожава
стабилност објекта;
• 0,5m од спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих објеката;
• 10,0m од ножице насипа регулисаних водотока и канала.
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Удаљеност укопаног гасовода или нафтовода средњег притиска од уличне стубне
електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да не
угрожава стабилност стубова, минимално 0,5m.
Ако се гасовод или нафтовода поставља испод саобраћајнице прокопавањем те
саобраћајнице, полаже се у ров на пешчану постељицу и са двоструком
антикорозионом изолацијом, према прописима. Ако се гасовод или нафтовода поставља
испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћајнице мора се употребити
одговарајућа заштитна цев гасовода. При укрштању гасовода са саобраћајницама,
водотоцима и каналима, угао заклапања њихових оса мора бити између 60° и 90°. За
укрштање под мањим углом потребна је сагласност надлежног органа. Таква сагласност
се не може издати за укрштање са железничком пругом.
• Гасоводна мрежа ниског притиска
Гасовод ниског притиска се води подзмено и надземно. Када се гасовод води подземно
дубина полагања гасовода је минимално 0,8m. Локација ровова треба да је у зеленом
појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског
канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног тротоара,
бетонираних платоа и површина, или испод уличних канала за одвод атмосферске воде
на дубини 1,0m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа
пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа
задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане
инсталације су:
Минимална дозвољена растојања
- водовод, канализација
- ниско и високо-напонски електро каблови
- телефонски каблови
- технолошка канализација
- бетонски шахтови и канали
- железничка пруга и индустријски колосек
- високо зеленило
- темељ грађевинских објеката
- локални путеви и улице
- државни путеви I и II реда
- бензинске пумпе

укрштање
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
1,5 m
1,0 m
1,3 m
-

паралелно вођење
1,0 m
0,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
5,0 m
1,5 m
1,0 m
0,5 m
1,0 m
5,0 m

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово
полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није
потребно. При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви
или подземног пролаза. Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других
објеката високоградње. Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само
изузетно, уз посебну заштиту од механичких, температурних и утицаја стварања
кондензата. Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске
и ПТТ мреже, мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5m.
• Бушотине
- Удаљеност 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 30,0m а од других јавних саобраћајница, шумских и пољских
путева најмање 15,0m.
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- Објекти за експлоатацију нафте, земних гасова и слојне воде не смеју бити удаљени
мање од 30,0m од ивице јавних објеката и стамбених зграда и 10,0m од ивице
појаса јавних саобраћајница и заштитног појаса далековода и телефонских линија.
- Удаљеност осе бушотине од шума, одређује се зависно од поднебља, подручја,
конфигурације терена и врста шуме.
Удаљеност бушотина рачуна се од средишта осе бушотине а код осталих објеката и
постројења од најистакнутијег дела, у правцу мерења.
У случају изградње објеката од стране будућих инвеститора који би градили своје
објекте у близини НИС-Нафтагасових, потребно је да прибаве сагласност од НИСНафтагаса.

IV - 4.4. Правила грађења и полагања телекомуникационе
инфраструктуре
-

-

-

ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно на подручју Плана;
Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8m;
Каблове полагати у зеленим површинама или путном појасу поред саобраћајница и
пешачких стаза, уз удаљеност минимално 1,0m од коловоза и 0,5m од пешачких
стаза у насељима;
Ван насеља, за потребе садржаја предвиђених Планом, ТТ мрежу градити у
коридорима категорисаних и некатегорисаних путева, на пољопривредном и
шумском земљишту уз сагласност власника (корисника) парцеле;
При паралелном вођењу телекомуникационих и електроенергетских каблова до 10кV
најмање растојање мора бити 0,5m и 1,0m за каблове напона преко 10кV. При
укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити
0,5m а угао укрштања око 90°;
При укрштању телекомуникациног кабла са цевоводом гасовода, водовода,
канализације, вертикално растојање мора бити најмање 0,3m;
При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла са цевоводом
гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање мора бити најмање
0,5m;
Услови за грађење подземне мреже кабловског дистрибутивног система (КДС) су
исти као за подземну телекомуникацону мрежу фиксне телефоније;
Слободностојећи антенски стубови, као носачи антена за ТТ, РБС, КДС и РТВ могу се
градити у насељу, у привредним зонама, зонама кућа за одмор;
Слободностојеће антенске стубове у насељима, као носаче антена, градити ван
централних зона насеља, ван зона заштите заштићеног култутног и природног
добра (појединачни локалитети);
Телекомуникациона опрема за потребе ТТ, РБС, КДС и РТВ може бити постављена у
помоћни објекат у оквиру комплекса или парцеле, или унутар, тј. на неки од
постојећих објеката у насељу (објекат ПТТ, објекат дома културе, ватрогасни дом,
силос, вишеспратница и др.);
Ако се телекомуникациона опрема поставља у засебан комплекс, исти мора бити
ограђен;
Напајање електричном енергијом обезбедити са нисконапонске мреже 0,4kV или из
трафостанице 20/0,4kV;
До комплекса обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0m до најближе јавне
саобраћајнице;
Слободну површину комплекса озеленити;
За све радио релејне коридоре потребно је израдити Елаборате заштите слободних
радио релејних коридора.
КДС мрежа се може поставити и на постојеће стубове електроенергетске и ТТ мреже
у сагласности са власником исте, док се не стекну услови за подземну КДС мрежу;
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Услови за постављања надземне мреже КДС у насељу:
- Самоносиви кабел КДС-а поставити на носаче преко изолатора, на стубове
нисконапонске мреже по условима надлежне Електродистрибуције, тј. власника
електричне мреже.
- Одстојање најнижег кабла КДС-а од површине тла треба да износи најмање 3,5m. На
прелазима преко улица иста висина треба да износи најмање 5,0m. Уколико се овај
услов не може постићи, кабел поставити подземно на дубини најмање 0,8m.
- Најмање растојање од најнижих проводника електроенергетске мреже мора бити
1,0m.
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V – 1. ЛИСТА ПРИОРИТЕТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Полазећи од одредби и примене постојећих просторних планова и планских циљева,
поставки и решења Просторног плана општине Тител, приоритетне активности су:
Коришћење и заштита природних ресурса:
• чување површина и плодности пољопривредниог земљишта;
• реконструкција постојећих и изградња нових заливних система;
• формирање мреже шумских заштитних појасева (уз атарске и јавне путеве и
мелиоративне канале);
• повећање бројности и структуре дивљачи у ловишту и очување ретких и угрожених
врста;
• основна и детаљна геолошка истраживања, ради утврђивања резерви и квалитета
подземних вода (воде за пиће и термоминералне воде), утврђивања погодности
терена за изградњу и сл.
• простор Општине резервисати за будуће истражне радове НИС-НАФТАГАСА, у
сагласности са датим површинама и динамиком реализације истраживања.
Уређење насеља:
• израда одговарајућег урбанистичког плана за насеље: Мошорин, Шајкаш, Вилово,
Гардиновци и Лок.
Развој привредних делатности:
• израда одговарајућег урбанистичког плана за раду зону Тител и радну зону
Шајкаш;
• иницирање развоја бањског туризма кроз: истраживања геотермалних ресурса
Општине, изградњу центра за рехабилитацију и специјализована лечења у
Шајкашу, изградња смештајних капацитета, уређење и опремање туристичких
локалитета уз очување пејсажних и еколошких вредности;
Развој јавних служби:
• израда одговарајућег урбанистичког плана за јавне службе (потребан насељски
садржај);
Уређење и изградња комуналних површина и објеката:
• дефинисање изворишта са зонама санитарне заштите, утврђивање и изградња
новог водозахвата, цевовода сирове воде, постројење за пречишћавање воде за
пиће и цевовода чисте воде до прикључка на комунални систем снабдевања;
• изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже у
свим насељеним местима Општине;
• санирање и рекултивација локација сметлишта и сточног гробља и прелазак на
систем регионалног депоновања отпада кроз формирање вишеопштинских региона
са једном регионалном депонијом.
Уређење и изградња саобраћајних коридора:
• реконструкција и рехабилитација државних путева II реда бр. 110 и 122 као и
изградња деонице државног пута II реда бр.122 око насеља Шајкаш (обилазница);
• реконструкција постојећих и завршетак започетих општинских путева и
• изградња пристаништа.
Уређење и изградња водопривредне инфраструктуре:
• решавање проблема водоснабдевања у Општини;
• изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и изградња канализационе
мреже у свим насељеним местима у Општини.
Уређење и изградња енергетске инфраструктуре:
• ревитализација и реконструкција постојеће електроенергетске мреже;
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•
•

изградња разводних гасовда и мерно-регулационих станица за снабдевање
природним гасом насеља: Тител, Мошорин, Вилово, Гардиновци, Вилово и Лок;
након изградње разводних гасовода и МРС за поменута насеља следи изградња
дистрибутивне гасоводне мреже за свако насеље.

Уређење и изградња телекомуникационе инфраструктуре:
• изградња подземне телекомуникационе мреже у свим насељима и кабловског
дистрибутибног система за дистрибуцију радио и ТВ сигнала.
Заштита и унапређење животне средине:
• формирање јединственог катастра загађивача на територији Општине и
успостављање мониторинг система за праћење квалитета ваздуха, воде и
земљишта, као и мониторинг буке;
• санација и рекултивација напуштених депонија комуналног и другог отпада и
сточног гробља као и и осталих деградираних површина;
• селектирање отпада на извору и увођење рециклаже отпада као процеса смањења
количине отпада за депоновање;
Заштита природних и културних добара:
• заштита природног добра: СРП ''Тителски брег'', СРП ''Ковиљско-петроварадински
рит;
• обезбеђивање посебних услова од Покрајинског завода за заштиту споменика
културе за све радове на археолошким локалитетима, поменутим у списку који је
дат у Плану.
ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАНА утврђују се за прве
четири године по доношењу Плана, после ког периода је потребно извршити
преиспитивање планских решења и утврдити нову листу приоритетних активности ради
иновирања уговора о имплементацији Плана.
Приоритетне активности за имплементацију Просторног плана општине Тител
су:
1. изградња локалних путева;
2. изградња пристаништа;
3. основна и детаљна геолошка истраживања, ради утврђивања резерви и
квалитета подземних вода (воде за пиће и термоминералних вода), утврђивања
погодности терена за изградњу и сл.;
4. решавање водоснабдевања становништва са територије Општине (дефинисање
изворишта са зонама санитарне заштите, утврђивање и изградња новог
водозахвата, цевовода сирове воде, постројење за пречишћавање воде за пиће
и цевовода чисте воде до прикључка на комунални систем снабдевања);
5. изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже у
свим насељеним местима Општине;
6. изградња мерно-регулационих станица, разводног гасовода и гасификација
насеља;
7. санирање и рекултивација локација сметлишта и сточног гробља и прелазак на
систем регионалног депоновања отпада кроз формирање вишеопштинских
региона са једном регионалном депонијом.
Реализација приоритетних активности за имплементацију Плана може бити и
допуњена/проширена ако се јаве инвеститори или концесионари за остала
планска решења.
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V – 2. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
У имплементацији Просторног плана општине Тител учествују:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Општина Тител,
Министарство за капиталне инвестиције, Београд,
Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Нови Сад
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Нови Сад
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Нови Сад
Фонд за развој Републике Србије, Београд,
Фонд за капитална улагања АП Војводине, Нови Сад,
ЈП Путеви Србије – Одељење ''Центар'', Нови Сад,
ЈП Железнице Србије, Београд,
Капетанија, Тител,
ПловПУТ, Београд,
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ДОО ''Електровојводина'',
Електродистрибуција ''Нови Сад'', Нови Сад,
ЈП Електромрежа Србије
Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' АД, Извршна дирекција регије
''Север'', Извршна дирекција ''Нови Сад'', Нови Сад,
ЈВП ''Воде Војводине'', Нови Сад,
Завод за заштиту природе Србије, Радна јединица у Новом Саду, Нови Сад
Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин,
СРБИЈАГАС,
ЈКП ''Комуналац'', Тител,
ЈП ''Простор'', Тител.

V – 3. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА
Даља разрада Просторног плана општине Тител вршиће се израдом одговарајућих
урбанистичких планова за планиране зоне и целине, а за простор Општине за који није
планирана даља разрада реализација ће се вршити израдом акта о урбанистичким
условима, у складу са Законом и датим смерницама у овом Плану.
Имплементација Плана у прве четири године по доношењу Плана подразумева
реализацију планских приоритетних активности. У том периоду треба предузети
активности на реализацији планских активности: израда и доношење одговарајућег
урбанистичког плана, прибављање одобрења за изградњу, израда пројектне и
техничке документације и уређење, изградња, опремање.
Овај План спроводити и кроз израду: пољопривредне, шумске, ловне и водопривредне
основе за територију Општине, које морају бити усклађене са овим Планом.
Средства за финансирање активности на имплементацији Просторног плана општине
Тител обезбедиће се из средстава: Републике Србије, АП Војводине, општине Тител,
посебних фондова, могућих концесионара, иностраних донатора и спонзора, као и из
средстава грађана, корисника и инвеститора на подручју обухвата Плана.
Општинска управа Тител ће пратити примену Просторног плана, посебно прве етапе
имплементације Плана и о томе састављати извештај. Саставни део тог извештаја је
оцена спровођења Плана, са евентуалним предлогом о изменама и допунама Плана.
На основу извештаја из претходног става, Скупштина општине Тител ће утврђивати
потребу да се приступи измени и допуни Просторног плана општине Тител.
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V – 4. ПРЕДЛОГ УГОВОРА О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА
На основу члана 31. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број
47/03 и 34/06) и члана ______ Одлуке о доношењу Просторног плана општине Тител
("Службени лист општине Тител", број _____), Општина Тител, Тител; Министарство за
капиталне инвестиције, Београд; Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам
и градитељство, Нови Сад; Покрајински секретаријат за енергетику и минералне
сировине, Нови Сад; Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи
развој, Нови Сад; Фонд за развој Републике Србије, Београд; Фонд за капитална
улагања АП Војводине, Нови Сад; ЈП Путеви Србије – Одељење ''Центар'', Нови Сад; ЈП
Железнице Србије, Београд; Министарство за капиталне инвестиције, Сектор за водни
саобраћај и безбедност пловидбе, Лучка капетанија Тител; Привредно друштво за
дистрибуцију електричне енергије ДОО ''Електровојводина'', Електродистрибуција
''Нови Сад'', Нови Сад; ЈП Електромрежа Србије; СРБИЈАГАС, Нови Сад; Предузеће за
телекомуникације ''Телеком Србија'' АД, Извршна дирекција регије ''Север'', Извршна
дирекција ''Нови Сад'', Нови Сад; ЈВП ''Воде Војводине'', Нови Сад; Завод за заштиту
природе Србије, Радна јединица у Новом Саду, Нови Сад; Покрајински завод за
заштиту споменика културе, Петроварадин; закључују:
УГОВОР О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
ТИТЕЛ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
-

-

да је Скупштина општине Тител донела Одлуку о доношењу Просторног плана
општине Тител, "Службени лист општине Тител", број ___, (у даљем тексту:
Одлука), на основу члана 21. став 2. Закона о планирању и изградњи, "Службени
гласник РС", број 47/03 и 34/06 (у даљем тексту: Закон);
да се на основу члана 31. став 3. Закона и члана ____ Одлуке, закључује Уговор о
имплементацији Просторног плана општине Тител (у даљем тексту: Уговор о
имплементацији);
да је предмет Уговора о имплементацији уређивање обавеза уговорних страна у
реализацији планских решења за прву фазу спровођења Просторног плана општине
Тител (у даљем тексту: Просторни план) за период од 20. година.
Члан 2.

Уговорне стране преузимају обавезе из Просторног плана које су утврђене за фазу
реализације Просторног плана за период од прве четири године.
Члан 3.
Остваривање основног Уговора о имплементацији (финансијска средства, обим и
динамика реализације) обезбедиће се анексима уговора или посебним уговорима о
примени за утврђивање приоритета Просторног плана између општине, јавних
предузећа и других учесника у имплементацији Просторног плана.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се о извршењу овог уговора стара Председник општине
Тител.
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Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да у случају да дође до различитих ставова у вези са
имплементацијом Просторног плана, Председник општине Тител упути о томе
информације и предложи доношење одговарајућег закључка, у складу са Законом.
Предлог у смислу става 1. овог члана, може да поднесе свака од уговорних страна.
Члан 6.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 7.
Овај Уговор је сачињен у ______ примерака, од којих се по 2 (два) примерка налазе
код сваке уговорне стране.

Општина Тител, Тител
_____________________________
Министарство за капиталне инвестиције, Београд
_____________________________
Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Нови Сад
_____________________________
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Нови Сад
_____________________________
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Нови Сад
_____________________________
Фонд за развој Републике Србије, Београд
_____________________________
Фонд за капитална улагања АП Војводине, Нови Сад
_____________________________
ЈП ''Путеви Србије'' – Одељење ''Центар'', Нови Сад
_____________________________
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ЈП ''Железнице Србије'', Београд
_____________________________
Капетанија, Тител
_____________________________
ПловПУТ, Београд
_____________________________
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ДОО ''Електровојводина'',
Електродистрибуција ''Нови Сад'', Нови Сад
_____________________________
ЈП Електромрежа Србије
_____________________________
СРБИЈАГАС
_____________________________
Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' АД, Извршна дирекција регије
''Север'', Извршна дирекција ''Нови Сад'', Нови Сад
_____________________________
ЈВП ''Воде Војводине'', Нови Сад
_____________________________
Завод за заштиту природе Србије, Радна јединица у Новом Саду, Нови Сад
_____________________________
Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин
_____________________________
ЈКП ''Комуналац'', Тител
_____________________________
ЈП ''Простор'' Тител
_______________________________
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