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153.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине
Пландиште ("Службени лист општине Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
општине Пландиште, на седници одржаној 19.10.2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
Овом Одлуком доносе се Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Пландиште
(у даљем тексту: Измене и допуне Плана), који је израђен од стране ЈП Завод за урбанизам
Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е–2564, а које су саставни део ове Одлуке.

Члан 2.
Измене и допуне Плана се састоје из текстуалног дела и графичког дела.
Текстуални део Измена и допуна Плана се објављује у "Службеном листу општине
Пландиште", уз ову Одлуку.
Графички део Измена и допуна Плана садржи:

Редни
број
2.
3.
4.
4.7.
5.
6.
7.
8.

Назив графичког приказа
Границе обухвата плана и грађевинског подручја са поделом на
урбанистичке целине и одређивањем површина јавне намене
Планирана намена површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама
објеката јавне намене
Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом
површина јавне намене
План регулације – детаљ 7 (нова регулација у блоку 9)
Водопривредна инфраструктура
Електроенергетска инфраструктура
Гасоводна инфраструктура
Електронска комуникациона инфраструктура

Текстуални и графички део Измена и допуна Плана заједно чине целину.

Размера

1:5000
1:5000
1:5000
1:1000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
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Члан 3.
Измене и допуне Плана се потписују, оверававају и архивирају у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Измене и допуне Плана су израђене у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у
дигиталном облику.
Четири примерка донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном
облику и четири примерка у дигиталном облику чувају се у надлежној служби општине.
Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном облику
и један примерак у дигиталном облику чува се у ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,
Железничка бр. 6/III.

Члан 4.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Пландиште".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-26/2016-01
Дана: 19.10.2016.године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА ПЛАНДИШТЕ

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
План генералне регулације насеља Пландиште је усвојен од стране Скупштине општине Пландиште
дана 23.05.2014. године и објављен у „Службеном листу општине Пландиште“, број 9/2014 (у даљем
тексту: План).
Изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Пландиште (у даљем тексту: Измене и
допуне Плана) приступило се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 10/2015). Саставни део
ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана
генералне регулације насеља Пландиште на животну средину („Службени лист општине
Пландиште“, број 18/2015).
Носилац израде је Општинска управа општине Пландиште, а обрађивач Измена и допуна Плана је
Јавно предузеће „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.
Основни циљ израде Измена и допуна Плана јесте редефинисање намене и регулације, које су
одређене важећим Планом у делу блока 9, као и допуна правила уређења и грађења за електронску
комуникациону инфраструктуру.
У складу са напред наведеним, Изменама и допунама Плана се дефинише проширење, тачније
продужетак уличног коридора (Улице војводе Путника) у блоку 9, тако што део коридора железнице
(површине око 0,21 ha), као и део зоне радних садржаја (површине око 0,09 ha), мењају намену у
планирани улични коридор. Оваквим решењем се свим корисницима у окружењу омогућава
несметан приступ (како објектима у коридору железнице, тако и постојећим радним садржајима у
блоку 9). Преостали део коридора железнице, као и део зоне радних садржаја, који су у обухвату
Измена и допуна Плана, задржавају постојећу намену, као и правила уређења и грађења из важећег
Плана.
Услови за уређење и изградњу електронске комуникационе инфраструктуре су Изменама и
допунама Плана кориговани, односно допуњени, тако да се у наредном периоду омогући изградња и
надземне електронске комуникационе мреже у грађевинском подручју насеља.
Изменама и допунама Плана је обухваћен и дефинисан простор површине око 2,20 ha.
На основу чл. 16.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013
– одлука УС, 132/2014 и 145/2014), након доношења Одлуке о изради Измена и допуна Плана
приступило се изради Материјала за рани јавни увид, ради упознавања јавности са општим циљевима
и сврхом израде Измена и допуна Плана, планираном претежном наменом површина и очекиваним
ефектима планирања.
Рани јавни увид у Измене и допуне Плана је обављен у периоду од 19.11.-03.12.2015. године у
згради Општине Пландиште. Током раног јавног увида није било примедби и сугестија од стране
правних и физичких лица, нити мишљења органа, организација и јавних предузећа.
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За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су посебни услови за заштиту и уређење
простора и изградњу објеката од органа, организација и јавних предузећа, који су овлашћени да их
утврђују, а који су се односили, односно, били од интереса за Измене и допуне Плана.
Измене и допуне Плана садрже текстуални и графички део.

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Измене и допуне Плана обухватају део блока 9 у грађевинском подручју насеља Пландиште,
површине око 2,20 ha.
Почетна тачка границе обухвата Измена и допуна Плана се налази на тромеђи Улице војводе
Путника, парцела 1590/1 и парцела 929 и 931.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца улицу и долази до тромеђе улице и парцела 938 и 939.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу парцела 939 и 940, пресеца
парцелу 941, пратећи западну грађевинску линију објеката на парцели 941 и пратећи источну међу
железничке пруге, парцела 1589/1, долази до тромеђе парцеле железничке пруге и парцела 940 и
941.
Од тромеђе граница у правцу запада пресеца парцелу пруге у правцу запада и долази до тромеђе
железничке пруге, парцела 1589/1, 1552 и 1561/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада и дужином од око 180 m прати западну међу
парцеле железничке пруге, парцела 1589/1, мења правац ка североистоку, пресеца железничку
пругу и наставља њеном северном међом и северном међом Улице војводе Путника до почетне
тачке описа границе обухвата Измена и допуна Плана.

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА
У Плану генералне регулације насеља Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број
9/2014) у текстуалном делу плана врше се следеће измене:
У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПРЕТЕЖНА НАМЕНА
ЗЕМЉИШТА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА СА БИЛАНСКОМ ПОВРШИНА врше се следеће
измене:
У подтачки 3.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА, шести пасус мења се и гласи:
„Зона радних садржаја је заступљена на више локација у Пландишту (блок бр. 1 и делови блокова
бр. 2, 8, 9, 10, 13, 14 и 16), укупне површине 62,91 ha, од чега већи део (око 47,29 ha) чине
планирани радни садржаји, што би требало да задовољи потребе насеља у наредном периоду.“
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У подтачки 3.5. ЗОНА КОМУНАЛНИХ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ САДРЖАЈА, тринаести пасус мења
се и гласи:
„Коридор постојеће железничке пруге (деоница Зрењанин-Вршац-Бела Црква), за јавни путнички и
теретни железнички саобраћај, се задржава у обухвату Плана у површини од 5,06 ha, уз услове грађења
унутар пружног појаса, које прописује ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. У блоку 9 ће се од дела
парцеле 1589/1, чији је корисник ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д., формирати део уличног
коридора (продужетак Улице војводе Путника).
У подтачки 3.5. ЗОНА КОМУНАЛНИХ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ САДРЖАЈА, петнаести пасус мења
се и гласи:
„С обзиром на то да се Пландиште налази у равници и да се од самог настанка развијало плански,
улични коридори су готово идеално прави и секу се под правим углом. Улице су врло широке, са
коловозом у осовини, од којег се обострано простире зелени појас, који пружа довољно простора за
смештај свих видова постојеће и планиране комуналне инфраструктуре (водовод, фекална и
атмосферска канализација, електроенергетска, гасна и електронска комуникациона мрежа). Нови улични
коридорипредвиђени су једино до планираног ППОВ-а и будућих радних садржаја, а у блоку 9 је
планирано продужење Улице војводе Путника.“
У подтачки 3.5. ЗОНА КОМУНАЛНИХ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ САДРЖАЈА, после петнаестог
пасуса додаје се нови пасус који гласи:
„Планирани продужетак Улице војводе Путника формирао би се од дела парцеле 1589/1 (државна
својина, право коришћења ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д.), као и делова парцела 939, 940
и 941 (државна својина, право коришћења разна правна и физичка лица). Значи, реализацијом
плана, предметни простор би био јавно грађевинско земљиште са планираном наменом улични
коридор, а корисник би била Општина Пландиште. Као такав овај простор, када се уреди изградњом
колске саобраћајнице, пешачке стазе, уличне расвете, атмосферске канализације и др.
инфраструктуре, би био једнако доступан како корисницима железнице, са једне стране, тако и
корисницима радне зоне, са друге стране пута.“
Досадашњи шеснаести пасус постаје седамнаести, и мења се и гласи:
„Улични коридори ће захватати површину од 58,12 ha, што је око 17,8% укупне површине грађевинског
подручја насеља Пландиште, док су у Лаудоновцу постојећи улични коридори површине 1,32 ha или око
8,4% површине грађевинског подручја насеља.“
У подтачки 3.6. БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА, Табела – Биланс намене површина у
грађевинском подручју насеља Пландиште, мења се и гласи:
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Редни
број
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
Укупно
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Намена површина
Зона централних садржаја
Централни садржаји јавне намене
Остали централни садржаји
Зона становања
Породично становање
Зона спорта, рекреације,туризма и
зеленила
Спорт, рекреација и туризам
Јавне зелене површине
Заштитно зеленило
Зона радних садржаја
Производни, пословни и
складишни садржаји
Зона комуналних и
инфраструктурних садржаја
Гробље
Вашариште – сточна пијаца
Извориште водоснабдевања
Пречистач отпадних вода
Канали
Комплекс трафо станице
Комплекс ГМРС
Коридор железнице
Аутобуска станица
ССГ са теретним терминалом
Улични коридори
Грађевинско подручје
насеља Пландиште
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Величина у ha
постојеће
(изграђено) планирано
16,13
4,98
11,15
109,71
8,72
109,71
8,72

%
укупно
16,13
4,98
11,15
118,43
118,43

5,0

36,3

6,68
4,74
1,94
15,62

39,57
19,90
19,67
47,29

46,25
24,64
1,94
19,67
62,91

14,2

15,62

47,29

62,91

70,12
2,78
7,44
1,79
0,12
0,04
5,06
0,11
1,11
51,67

11,98
1,98
1,85
0,83
0,87
6,45

82,10
4,76
1,85
7,44
0,83
1,79
0,99
0,04
5,06
0,11
1,11
58,12

25,2

218,26

107,56

325,82

100

19,3

У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, врше се следеће измене:
У подтачки 4.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, први пасус мења се и гласи:
„Планом генералне регулације (графички приказ бр. 4) се задржавају постојеће регулационе линије,
изузев седам локација за које су овим Планом дати елементи за образовање нових регулационих
линија улица и других површина јавне намене – детаљи 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 (графички прикази бр. 4.1.4.7.). Регулационе линије су дефинисане постојећим међним тачкама, новоодређеним међним
тачкама, као и аналитичким елементима.“
У подтачки 4.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, иза текста и табеле за детаљ 6, додају се нови
текст и табела за детаљ 7, који гласе:
„Детаљ 7 – нова регулација у блоку 9
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Планом генералне регулације се у блоку 9, мења регулација дела улице, тако што се као површина
јавне намене образује:
- парцела уличног коридора: образује се од делова парцела 1589/1, 939, 940 и 941 и дефинисана
је постојећим и новоодређеним међним тачкама.
Списак новоодређених међних тачака
Број тачке
1
2
3
4
5
6

Y
7509429.80
7509432.59
7509438.21
7509441.64
7509476.29
7509484.50

X
5009177.60
5009169.78
5009162.80
5009158.62
5009133.89
5009133.89

Број тачке
7
8
9
10
11

Y
7509488.99
7509424.31
7509421.78
7509382.91
7509378.95

X
5009119.77
5009161.47
5009158.51
5009199.57
5009194.92

“
У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, врши се следећа измена:
У подтачки 6.6. КОМУНАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ, десети пасус мења се и гласи:
„Коридор железнице и железничка станица - Постојећи коридор железнице се задржава у
садашњим оквирима, изузев дела парцеле 1589/1 (површине око 0,21 ha), који ће постати део
уличног коридора, а услови за уређење и реконструкцију постојећих, као и евентуалну изградњу
нових садржаја унутар коридора железнице су дефинисани законском, подзаконском и регулативом
управљача “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Такође, путничко-теретна железничка станица
се задржава на постојећој локацији, уз могућу реконструкцију, доградњу и осавремењавање
садржаја, у складу са условима “Инфраструктура железнице Србије“ а.д.“
У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 7. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ, врше се следеће измене:
У подтачки 7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, у подподтачки 7.1.1. Услови за уређење и
изградњу саобраћајне инфраструктуре, у поднаслову Коридор железнице, први пасус мења се и
гласи:
„Коридор постојеће железничке пруге у обухвату Плана се задржава у својој ширини, изузев у делу
парцеле 1589/1, који ће постати део уличног коридора, док се сви постојећи капацитети и нови
објекти унутар коридора железнице могу реконструисати, односно градити уз услове, које прописује
надлежно предузеће „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.“
У подтачки 7.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА, трећи пасус мења се и
гласи:
„Електронска комуникациона мрежа ће се градити подземно и надземно у зеленим појасевима дуж
саобраћајница и пешачких стаза. Где то потребе налажу, месну ЕК мрежу градити обострано дуж
улица. У склопу новопланираних стамбених блокова и стамбено-пословних блокова изградити нове
трасе кабловске ЕК канализације за повезивање на постојећу ЕК мрежу.“
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У подтачки 7.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА, у подподтачки 7.5.1.
Услови за уређење и изградњу ЕК инфраструктуре, у поднаслову Услови за изградњу
електронске комуникационе мреже, мења се текст и гласи:
„- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе
комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.);
- Електронску комуникациону мрежу градити подземно и надземно у коридорима саобраћајница;
- Стубове на које се поставља ЕК мрежа градити на минималном растојању 0,5-1,0 m од
саобраћајница;
- Стубове постављати ван колских прилаза објектима;
- Каблове постављати на мин. 6,0 m висине од тла;
- Мрежа кабловског дистрибутивног система се може постављати и на постојеће стубове
нисконапонске електроенергетске мреже уз сагласност надлежног оператора дистрибутивног
система електричне енергије;
- Дубина полагања подземне ЕК мреже треба да је најмање 0,8-1,2 m;
- Каблови се могу постављати и у микроровове;
- У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним путем, морају
бити поставњени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута - ножице насипа
трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање;
- Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на
предметни пут у прописаној заштитној цеви;
- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила
пута, увећана за по 3,0m са сваке стране;
- Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним путем)
износи 1,35-1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;
- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви
износи 1,0-1,2m;
- Укрштање планираних инсталација са путем удаљити од постојећих укрштања инсталација са
путем на мин. 10,0m;
- Ако већ постоје трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте;
- При паралелном вођењукомуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV најмање
растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV.
- При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а
угао укрштања око 90;
- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевима гасовода, водовода и канализације
вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m;
- При приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са цевима водовода и
канализације хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5m, а са цевима гасовода
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4-1,5m, у зависности од притиска гасовода;
- За потребе удаљених корисника, може се градити бежична (РР) електронска комуникациона
мрежа.“
У подтачки 7.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА, у подподтачки 7.5.2.
Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру, иза постојеће алинеје додаје се нова алинеја, која
гласи:
„- Прикључење на ЕК мрежу може се вршити и надземно.“
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4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА
У Плану генералне регулације насеља Пландиште у графичком делу плана, мењају се следећи
графички прикази:
- „Графички приказ бр. 2 - Границе обухвата плана и грађевинског подручја са поделом на
урбанистичке целине и одређивањем површина јавне намене (Р 1:5000)“
- „Графички приказ бр. 3 - Планирана намена површина на нивоу урбанистичких зона са
локацијама објеката јавне намене (Р 1:5000)“
- „Графички приказ бр. 4 - Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом површина јавне
намене (Р 1:5000)“
- „Графички приказ бр. 5 - Водопривредна инфраструктура (Р 1:5000)“
- „Графички приказ бр. 6 - Електроенергетска инфраструктура (Р 1:5000)“
- „Графички приказ бр. 7 - Гасоводна инфраструктура (Р 1:5000)“
- „Графички приказ бр. 8 - Електронска комуникациона инфраструктура (Р 1:5000)“,
а после графичког приказа бр. 4.6. додаје се нови графички приказ:
- „Графички приказ бр. 4.7. - План регулације – детаљ 7 (нова регулација у блоку 9)

(Р 1:1000)“.

У графичким приказима бр. 1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. и 9 нема измена.

5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Доношењем Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште (у даљем тексту:
Измене и допуне Плана), План генералне регулације насеља Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 9/14) остаје на снази и примењује се у свему, осим у делу за који се доноси
Измена и допуна Плана.

