
На основу члана 27. и 35. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 

72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - 

Одлука УС 132/2014, 145/2014, 83/2018, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), члана 20. став 1. тачка 

1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон, 47/2018), члана 40. ст. 1. тачка 6. Статута Општине  Пландиште 

(„Сл.лист општине Пландиште“, бр. 32/2019), Скуштина општине Пландиште, уз 

претходно прибављено Mишљење Комисије за планове Општине Пландиште бр. 350-

10/2021-I од 27.01.2022. године, на седници одржаној 24.02.2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

КОМПЛЕКСА ЗА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКО ПОЉЕ „ПЛАНДИШТЕ 1“  
 

Члан 1. 

Усваја се Измена и допуна плана детаљне регулације комплекса за 

ветрогенераторско поље „Пландиште 1“ (у даљем тексту: измене и допуне Плана) урађена 

у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) израђена од стране 

привредног друштва „UNTERMOLO" д.o.o. Нови Сад чији је одговорни урбаниста за 

руковођење израдом урбанистичких планова Драган Р. Дунчић, дипл.пр.планер, а 

инвеститор "Wind Park Plandište“ д.о.о. Београд.  

Члан 2. 

План детаљне регулације комплекса за ветроенергетско поље „Пландиште 1“ 

урађен је 2010. године („Службени лист општинe Пландиште“, број 12/2010).  

Циљ усвајања измена и допуна плана је стварање планског основа за изградњу 

нових објеката, односно изградња више функционалних целина за производњу електричне 

енергије из обновљивих извора и тиме стварање услова за прибављање земљишта за 

површине јавне намене за потребну саобраћајну и техничку инфраструклтуру и 

електроенергетске објекте, као и утврђивање режима и услова коришћења земљишта у 

обухвату Плана. 

Измене и допуне Плана усклађене су са важећом правном регулативом и планским 

документима вишег реда. Одлуком о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за 

ветрогенераторско поље „Пландиште 1“, измене и допуне Плана обухватају простор који 

је у оквиру граница обухвата Плана. Овим изменама и допунама не мења се граница 

обухвата Плана.  

Предмет измена и допуна Плана је стварање услова за изградњу мањег броја и нови 

распоред стубова ветрогенератора са новим генераторима појединачне снаге до 7 МW, са 



одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталом 

мрежом, као и мрежом приступних путева. 

У складу са потребом да се имплементира савремена опрема и рационализује 

изградња ветропарка, циљ измена и допуна Плана је стварање могућности за смањење 

броја стубова ветрогенератора, повећање снаге ветротурбина до 7МW и промену положаја 

стубова ветрогенератора. 

Измене и допуне Плана дефинишу услове изградње ветрогенераторског постројења, 

начин и место прикључења на преносни систем електричне енергије, као и уређење и 

заштиту простора у непосредној близини овог енергетског објекта. 

 

Члан 3. 

Површина обухвата Измене и допуне Плана  почиње тачком број 1 на четворомеђи 

катастарских парцела 1774, 2525, 2446 и 2434 у Ко Велика Греда, од тачке број 1 граница 

иде у правцу југоистока пратећи североистиочну међу парцеле 2526 до тачке број 2 на 

тромеђи катастарских парцела 2531, 2526 и 2437. 

Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу североистока секући парцелу 

2531, а потом прелази у Ко Пландиште, сече парцелу 2874 и наставља у правцу 

североистока пратећи јужну међу катастарских парцела 2863 и 2647 до тачке број 3 на 

тромеђи катстарских парцела 2647, 2116 и 2117. 

Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи источне међе 

парцеле 2117, потом сече парцеле 2970 и 2864 и наставља у правцу југоистока пратећи 

источну међу парцеле 2194 до тачке број 4 на тромеђи катастарских парцела 2194, 2195/1 и 

2971. 

Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу запада северном међом парцеле 

2971, а потом сече парцеле 3037 и 2974, потом се ломи и иде у правцу југоистока пратећи 

југозападну међу парцела 2974 и 2353 до тачке број 5 на тромеђи парцела 2352, 2353 и 

2981. 

Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи северозападну 

међу парцеле до тачке број 6 на тромеђи катастарских парцела 2417, 2981 и границе 

катастарске општине. 

Након тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи западну међу 

парцела 2981, 2875, 2876 до тачке број 7 на тромеђи катастарских парцела 2876 у Ко 

Пландиште и 1012 и 1112 у Ко Барице. 

Од тачке број 7 граница се ломи и улази у ко Барице и иде у правцу југозапада 

пратећи северозапдну међу парцела 1112, 1111 и 1989 до тачке број 8 на тромеђи 

катастарских парцела 1989, 1046 и 1047. 

Након тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи 

југозападну међу парцела 1046, сече парцеле 2035, 1988 и наставља југозападном међом 

парцеле 991 до тачке број 9 на тромеђи парцела 990, 991 и 2034. 



Од тачке број 9 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи југоисточну 

међу парцеле 2034, потом сече парцелу 1990 до тачке број 10 на североисточној међи 

парцеле 2/1. 

Након тачке број 10 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи 

југозападну међу парцела 1990, 1983 и 2044 до тромеђе парцела 2044 у Ко Барице и 2194 и 

2471 у Ко Јерменовци, потом се граница ломи и прелази у Ко Јерменовци и пратећи 

југозападну међу парцела 2471, 2470 у правцу северозапада до тачке број 11 на тромеђи 

парцела 2470, 2459 и 2176. 

Од тачке број 11 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи југоисточну 

међу парцеле 2459 до тачке број 12 натромеђи парцела 2459, 2135 и 2479. 

Након тачке број 12 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи 

североисточну међу парцела 2479, 2478, 2123, сече парцеле 2458 и 2437, даље прати 

источну међу парцеле 2055, сече парцеле 2464 и 2443, а потом прати источну међу парцеле 

2024, сече парцелу 2463, прати источну међу парцеле 1852 до тачке број 1852 дотачке број 

13 натромеђи катастарских парцела 1852,1853 и 2455. 

Од таке број 13 граница се ломи и иде у парвцу југозапада пратећи југоисточну 

међу парцеле 2455, потом се ломи и иде у правцу северозапада пратећи југозападну међу 

парцеле 1839, а након тромеђе парцела 1839, 1840 и 533/1 се ломи и иде у правцу 

југозапада пратећи југоисточне међе парцеле од парцеле 1840 до 1594 до тачке број 14 на 

четворомеђи парцела 577, 578, 2505 и 1594. 

Након тачке број 14 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи 

североисточну међу парцела 2505, 2502 до тачке број 15 на тромеђи парцела 2495, 2435 и 

2491/1. 

Од тачке број 15 граница наставља у правцу југозапада пратећи северозапдну међу 

парцела 2495 до тачке број 16 на тромеђи парцеле 2495, 2414/1 и 1479. 

Након тачке број 16 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи 

северосточну међу парцела 2414/1, 2414/5 и 2414/4 до тачке број 17 на тромеђи парцеле 

1388/2, 2434 и 2414/1. 

Након тачке број 17 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи 

североисточну међу парцела 2414/1, 2414/2, 2414/3 и 2420 до тачке број 18 на тромеђи 

парцела 2420, 1010/2 и 1010/10. 

Од тачке број 18 граница се ломи и сече парцеле 1010/2, 2507, 2421 и 1044/1, у 

правцу североистока пратећи северозападну међу парцеле 1044/2 до тачке 19 на 

југозападној међи. 

Након тачке број 19 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи 

северозападну међу парцела 1044/2 и 2421 до тачке број 20 на тромеђи парцела 2421, 1007 

и 2429.  

Од тачке број 20 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи југоисточну 

међу парцеле 2429 и 2518 до тачке број 21 на тромеђи парцела 1007, 2418 и 2417. 

Након тачке број 21 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи 

југозападну међу парцеле 2517 у дужини од 214.0, а потом се ломи и иде у правцу 



североистока секући парцеле 2517 и 996, а потом прати југозападну међу парцеле 2417, 

потом прелази у Ко Велика Греда, наставља у правцу североистока пратећи југозападну 

међу парцеле 2418, потом сече парцелу 2448 до тачке број 22 на југозападној међи парцеле 

1242/14. 

Од тачке број 22 граница се ломи и иде у правцу југоистока, а потом се ломи и иде 

у правцу североистока пратећи југоисточну међу парцеле 1242/14, даље сече парцеле 2481 

и 2415, а потом се ломи и иде у правцу југоистока и североистока пратећи северне међе 

парцела 2415 и 2480 до тачке број 23 на тромеђи парцела 2480, 1220 и 1005. 

Након тачке број 23 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи источну 

међу парцела 2480, 1221/4, 1221/1, 1221/3, 2448/1, 2487, 1428/2, 1428/3, 1428/1 и 1428/4 до 

тачке број 24 на тромеђи парцела 1428/4, 2429 и 2488. 

Од тачке број 24 граница се ломи и иде у парвцу североистока пратећи северну 

међу парцела 2429, 2425 и 2525 до тачке почетне тачке описа. 

Подручје обухваћено границом измене и допуне плана  износи 4,592.38 ha. 

 

Члан 4. 

Изменa и допуна Плана се састоји из текстуалног дела и графичког дела. 

Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу Општине Пландиште“, уз ову 

Одлуку. Графички део Измена и допуна Плана садржи прилоге који се односе на 

целокупан обухват Плана. За израду графичких прилога Измена и допуна Плана коришћен 

је катастарско топографски план израђен за потребе ових Измена и допуна плана у размери 

1:1000.  

Члан 5. 

Саставни део образложења ове Одлуке је краћа информација о изради и контроли 

Изменама и допунама Плана, Извештај Комисије о стручној контроли нацрта Измена и 

допуна Плана и Извештај Комисије за планове о обављеном јавном увиду у нацрт Измена 

и допуна Плана.  

Члан 6. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељењe за урбанизам, грађевинарство, 

заштиту животне средине, комуналнe послове, инспекцијске послове, локално-економски 

развој и пољопривреду послове, Општинске управе општине Пландиште.  

Члан 7. 

Плански документи са прилозима доступни су на увид јавности у току важења 

документа у седишту доносиоца и на сајту општине www.plandiste-opstina.rs, односно 

органа надлежног за послове просторног планирања и урбанизма, осим прилога који се 



односе на посебне мере, услове и захтеве за прилагођавање потребама одбране земље као и 

података о подручјима и зонама објеката од посебног значаја и интереса за одбрану земље.  

Члан 8. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Пландиште“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 350-5/2022-I  

Датум: 24.02.2022. године  

П Л А Н Д И Ш Т Е  

 

                                  ПРЕДСЕДНИК  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                 Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 

 


