
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН  
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ  
ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



20. децембар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 54 - Страна 3469

1457.

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1. 
Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 20/14) и члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, брoj: 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/2019 и 37/2019-др.закон), Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, на седници одржаној 20. децембра 2019. године, до-
нела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ
У РЕГИОНУ СРЕМА

Члан 1.

Доноси се Просторни план подручја посебне намене за при-
купљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке 
Саве у региону Срема (у даљем тексту: Просторни план), који је 
одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

Члан 2. 

Просторним планом разрађују се начела просторног уређења, 
утврђују циљеви просторног развоја, организација, заштита, ко-
ришћење и намена простора, као и други елементи значајни за 
подручје у обухвату Просторног плана. 

Члан 3.

Просторни план садржи текстуални и графички део.

Графички део чини:

1) реферална карта број 1 – „Посебна намена простора“  у 
размери 1:100 000;

2) реферална карта број 2 – „Мрежа насеља и саобраћајна 
инфраструктура“ у размери 1:100 000; 

3) реферална карта број 3  – „Водна инфраструктура“ у раз-
мери 1:100 000;

4) реферална карта број 4.1  – „Природни ресурси и зашти-
та животне средине“  у размери 1:100 000;

5) реферална карта број 4.2 – „Заштита природних и кул-
турних добара“ у размери 1:100 000

6) реферална карта број 5 – „Карта спровођења“ у размери 
1:100 000.

Комплет Просторног плана, који се састоји из текстуалног дела 
и графичког дела из става 2. овог члана, израђен је у десет (10) 
истоветних примерака које својим потписом оверава овлашћено 
лице органа који доноси плански документ.

Члан 4. 

Саставни део Просторног плана чини Извештај о стратешкој 
процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за 
прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу 
реке Саве у региону Срема на животну средину (у даљем тексту: 
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на жи-
вотну средину).

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на 
животну средину из става 1. овог члана састоји се из текстуалног 
дела и графичког прилога.

Графички прилог из става 2. овог члана израђен је у десет (10) 
истоветних примерака које својим потписом оверава овлашћено 
лице органа који доноси плански документ.

Члан 5.

Комплет Просторног плана из члана 3. став 3. ове одлуке, у 
коме графички део садржи карте набројане у ставу 2. истог чла-
на и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана 
на животну средину из члана 4. ове одлуке, чувају се трајно у 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине (један примерак), 
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту живот-
не средине (два примерка), Министарству грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре (један примерак), Граду Сремска 
Митровица (један примерак), Општини  Рума (један примерак), 
Општини Пећинци ( један примерак), Општини Шид  (један при-
мерак), Општини Ириг (један примерак) и ЈП „Завод за урбани-
зам Војводине“, Нови Сад (један примерак).

Документациона основа на којој се заснива Просторни план 
чува се у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 
животне средине.

Члан 6.

Током важења, Просторни план доступан је на увид јавности у По-
крајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Члан 7.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанис-
тички планови и документи за спровођење просторног плана – 
урбанистички пројекти, израдиће се или ће се ускладити са од-
редбама ове одлуке, на начин утврђен Просторним планом.

Планови и програми развоја који се доносе по посебним пропи-
сима, као и други прописи и општи акти, ускладиће се са одредбама 
ове одлуке у року од годину дана од дана њеног ступања на снагу.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанис-
тички планови и пројекти, као и планови и програми развоја, 
донети до дана ступања на снагу ове одлуке, примењују се у дело-
вима који нису у супротности с овом одлуком. 

Члан 8. 

Текстуални део Просторног плана објављује се у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

Просторни план се у целости објављује и у електронском об-
лику и доступан је на интернет страницама Покрајинског секре-
таријaта за урбанизам и заштиту животне средине и Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине, као органа надлежног за доно-
шење планског документа. 

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број:35-2/2019-01
Нови Сад, 20. децембар 2019. година

ПОТПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Дамир Зобеница, с.р.
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Списак скраћеница коришћених у тексту:

- АПВ  Аутономна покрајина Војводина
- ГИС  Географски информациони систем 
- ГМРС  Главна мерна регулациона станица
- ДП   Државни пут
- ЕД   Електро дистрибуција
- ЕК   Електронска комуникациона мрежа 
- ЕМС  Електромрежа Србије
- ЕСУ  Европски савет урбаниста
- ЕУ   Европска Унија
- ИППЦ  Постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе
- ИКТ  Информационо-комуникационе технологије
- IPA   Important Plant Areas-подручје за биљке од међународног значаја
- IBA  Important Bird Area-међународно значајно подручје за птице
- ЈП   Јавно предузеће
- ЈВП  Јавно водопривредно предузеће
- ЈП ЕПС  Јавно предузеће „Електропривреда Србије“
- КДС  Кабловски дистрибутивни систем 
- КО   Катастарска општина
- КП              Катастарска парцела
- МРС  Мерно-регулациона станица
- МСП  Мала и средња предузећа
- MCS  Меркалијева скала
- НКД  Непокретна културна добра
- ОИЕ  Обновљиви извори енергије 
- ОКМ  Основна каналска мрежа
- ОВС  Основни водоносни слој
- ОММ                       Орман мерног места
- ПЗЗП  Покрајински завод за заштиту природе
- ППРС  Просторни план Републике Србије
- ППППН  Просторни план подручја посебне намене
- ПГР  План генералне регулације
- ПГС  Противградне станице
- ПДР  План детаљне регулације
- ПП   Парк природе
- ПТТ  Пошта телефон телеграф
- ПЕ   Полиетилен
- ППОВ  Постројење за пречишћавање отпадних вода
- ПУ   Процена утицаја
- РБС  Радио базна станица
- РГЗ  Републички геодетски завод 
- РЗС  Републички завод за статистику
- РПП АПВ  Регионални просторни план АП Војводине
- РР   Радиорелејни
- РС   Република Србија
- РТВ  Радио телевизија
- СП   Споменик природе 
- СПУ  Стратешка процена утицаја
- СРП  Специјални резерват природе
- СТС  Стубне трафостанице
- СС   Сабирна станица
- СГС  Сабирна гасна станица
- СРПС  Српски стандард
- ТС   Трафостаница
- TK   Телекомуникациона канализација
- ШГ   Шумско газдинство 
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УВОД

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне 
намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у 
региону Срема („Службени лист АПВ“, број 12/18), приступило се изради Просторног плана 
подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу 
реке Саве у региону Срема (у даљем тексту: Просторни план), а у циљу заштите слива реке 
Саве изградњом комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних 
отпадних вода у региону Срема.

Истовремено се приступило изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана 
подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу 
реке Саве у региону Срема на животну средину (у даљем тексту: Извештај) на основу Одлуке 
о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за 
прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема на 
животну средину („Службени лист АПВ“, број 12/18).

Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту 
животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.

Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.

У складу са чланом 21. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и чланом 12. став 2. тачка 5. Правилника о садржини, начину 
и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник 
РС“, број 32/19) просторни план подручја посебне намене се доноси за подручја која 
захтевају посебан режим организације, уређења и коришћења и заштите простора. Посебност 
подручја одређује једна или више опредељујућих намена, активности или функција у 
простору, које су од државног, односно јавног интереса, као што су, између осталог, подручја 
инфраструктурног комплекса, коридора или мреже коридора међународне, магистралне и 
регионалне инфраструктуре. 

Законски оквир израде Просторног плана дат је у Прилогу 1 - Списак закона од значаја за 
израду Просторног плана.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за 
изградњу и функционисање комуналне инфраструктуре прикупљања, транспорта и 
пречишћавања отпадних вода у региону Срем, чиме се обезбеђује одрживо коришћење 
природних ресурса и њихово квалитетно унапређење у складу са принципима одрживог 
развоја. Основни циљ је заштита слива реке Саве у региону Сремa, пречишћавањем отпадних 
вода са читаве територије овог региона, уз адекватну заштиту изворишта за водоснабдевање 
становништва.
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Подручје обухваћено границом Просторног плана обухвата у целости територије јединица 
локалних самоуправа у региону Срема, у сливу реке Саве: Ириг, Рума, Сремска Митровица, 
Пећинци и Шид.

На основу Закона о планирању и изградњи, а ради упознавања јавности са општим циљевима и 
сврхом израде Просторног плана, могућим решењима за развој просторних целина и ефектима 
планирања, приступило се изради Mатеријала за рани јавни увид.

Рани јавни увид је одржан у периоду од 13.04.2018. до 27.04.2018. године у свим локалним 
самоуправама у обухвату Просторног плана, са јавном презентацијом у Сремској Митровици, 
дана 23. априла 2018. године, којој су присуствовали представници заинтересованих институција 
и органа. 

Седница Комисије за јавни увид након завршеног раног јавног увида је одржана 09.05.2018. 
године. На седници је констатовано да нема посебних сугестија и смерница на материјал за 
израду Просторног плана, о чему је сачињен Извештај (бр. 140-35-15/2018-01, мај 2018. 
година).

Након завршеног раног јавног увида Носилац израде Просторног плана је упутио захтеве за 
услове надлежним органима, институцијама и јавним предузећима на републичком, покрајинском 
и локалном нивоу, и то на укупно 52 адресе (Прилог 2 - Списак органа, институција и предузећа 
којима су упућени захтеви за услове од значаја за израду Просторног плана).

Основни документ на коме су базирана планска решења је ревидован Генерални пројекат са 
Претходном студијом оправданости заштите слива реке Саве изградњом комуналне 
инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода у региону Срем,
који је израдио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда.

У току израде Просторног плана, успостављена је сарадња са стручним институцијама и 
организацијама, као и предузећима, која имају надлежност на планском подручју. Такође, 
припремљена је и документациона основа, која се састоји од планова, студија, стратешких 
докумената општина и других експертиза.

Стратегија водоснабдевања и заштита вода у Војводини („Службени гласник РС“, број 
11/02), као стратешки документ, дала је стратешке циљеве и приоритетне активности у области 
заштите вода у Војводини. Наведеном Стратегијом отпадне воде би се морале у хидролошки 
циклус воде вратити само онолико загађене колико се могу самопречистити и таквог квалитета 
да не утичу на биоценозу реципијента.

За савремено пречишћавање отпадних вода карактеристична је, и све присутнија, заједничка 
обрада комуналних и индустријских отпадних вода. Све чешћи је случај да индустријска 
предузећа испуштају своје отпадне воде у градску/насељску канализацију, пошто их претходно 
делимично пречисте до потребног нивоа, где се оне мешају са отпадним водама из домаћинства и 
потом коначно пречишћавају у истом постројењу. 

Временски хоризонт реализације планираних садржаја и објеката је до 2040. године. Због веома
високе вредности улагања, изградња је планирана по фазама. Планским решењем је
предвиђено да се комлетна инфраструктура на разматраном подручју изгради у три фазе, до 
2040. године, док се коначан завршетак свих предвиђених радова очекује до 2050.године, у 
постпланској фази.  

Динамика реализације пројекта каналисања и пречишћавања отпадних вода насеља општина
Срема у зони слива реке Саве предложена је на основу садашњег стања изграђености и степена
прикључености становништва и привреде на канализациони систем, стања пројектне и техничке
документације као и инвестиционог, кадровског и организационог потенцијала општина и
њихових јавних комуналних предузећа.

Овај Просторни план се ради у ГИС-у, технологији намењеној управљању просторно 
орјентисаним подацима, што ће омогућити једноставнију размену просторних података, 
формирање информационог система планских докумената и стања у простору, као и ефикаснију 
контролу спровођења Просторног плана.
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

1.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Граница обухвата Просторног плана је дефинисана Покрајинском скупштинском одлуком о 
изради Просторног плана подручја посебне намене заштита слива реке Саве изградњом 
комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода у 
региону Срема („Службени лист АПВ“, број 12/18), а коначна граница обухвата Просторног плана 
jе дефинисана Нацртом Просторног плана.

Подручје обухваћено оквирном границом обухвата у целости територије јединица локалних 
самоуправа (ЈЛС): Шид, Ириг, Рума, Пећинци и Сремска Митровица, а површина подручја 
обухваћеног оквирном границом Просторног плана износи око 2.749 km2.

Слика 1. Обухват Просторног плана

1.2. ПОСЕБНА НАМЕНА СА ЦЕЛИНАМА 

Посебна намена Просторног плана односи се на мрежу и објекте за прикупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема. Границе посебне намене 
проистичу из решења која су дата у Претходној студији оправданости са Генералним пројектом 
Срема. Посебну намену чине инфраструктурни системи за одвођење и пречишћавање, сачињени 
од линијских и тачкастих елемената.
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Генерално посматрано систем се може поделити на три велике целине:

Целина 1 - Дистрибутивна мрежа и објекти регионалног канализационог система 
                    Сремска Митровица

Прву целину чини Централно постројење за третман комуналних отпадних вода, на локацији у
близини Сремске Митровице. Ову целину чине:
- подручје планирано за изградњу централног ППОВ Сремска Митровица; 
- регионални колектор отпадне воде Ириг-Рума-Сремска Митровица дужине око 26 km;
- потисни цевовод Шашинци-регионални колектор Ириг-Рума-Сремска Митровица дужине 

1,5 km.

Целина 2 - Дистрибутивна мрежа и објекти међумесних ППОВ (Мачванска Митровица, 
Адашевци, Бикић До, Пећинци, Огар, Ашања)

Другу целину чине површине на којима ће се градити ППОВ за међумесна повезивања, а чине је:
- локације за изградњу међумесних ППОВ;
- гравитациони колектори за транспорт отпадне воде до локација ППОВ;
- потисни цевоводи за транспорт отпадне воде до локација ППОВ.

Целина 3 - Дистрибутивна мрежа и објекти појединачних насељских ППОВ 

Трећу целину чине локације појединачних насељских постројења за третман комуналних
отпадних вода за сва преостала насеља обухваћена овим Просторним планом.

2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА 

2.1. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА, 
ОДНОСНО ШИРЕГ ПОДРУЧЈА 

2.1.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК PC“, БРОЈ 88/10)

Просторни план Републике Србије је основни плански документ просторног планирања и развоја 
који има стратешко-развојну и општу регулаторну функцију.

Основни циљеви просторног развоја дефинисани Просторним планом Републике Србије су:
- уравнотеженији регионални развој и унапређена социјална кохезија;
- регионална конкурентност и приступачност;
- одрживо коришћење природних ресурса и заштићена и унапређена животна средина;
- заштићено и одрживо коришћено природно и културно наслеђе и предео;
- просторно-функционална интегрисаност у окружење.

На јединственом водопривредном простору Србије развијају се две класе водопривредних 
система: (а) регионални системи за снабдевање водом насеља; (б) речни системи - у оквиру 
којих се реализују објекти и мере за интегрално коришћење, уређење и заштиту вода.

Простор обухваћен овим Просторним планом припада Сремском регионалном систему 
(извориште: дрински и савски алувион Јарак-Грабовац; насеља и општине које снабдева: 
Сремска Митровица, Рума, део Срема из Београдског система. Касније се предвиђа пребацивање 
воде са десне обале Дунава).

Речне системе чине објекти за уређење водних режима, акумулације, хидроелектране, ретензије 
за ублажавање великих вода, каналски системи са уставама, постројења за пречишћавање 
отпадних вода, захвати воде за разне технолошке потребе и наводњавање. 

Простор обухваћен овим Просторним планом, у функционалном и управљачком погледу припада 
Сремском речном систему (кључне постојеће акумулације и објекти: канали Галовица и др. мале 
акумулације; кључне нове акумулације и објекти: Обнова акумулација на Фрушкој Гори и 
канала, ППОВ насеља).
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Заштита вода - циљ је да се квалитет воде у рекама задржи у класама: I и I/II - у зонама 
изворишта и у подручјима која су заштићена као посебне природне вредности, у класи IIа и IIб у 
свим осталим случајевима. Класа III је дозвољена само на краћим потезима мањих река низводно 
од великих насеља и/или индустрија. Ни један потез водотока не може остати у квалитету „ван 
класа“. Заштита вода ће да се одвија у оквиру већих речних система, уз интегрално коришћење 
технолошких, водопривредних и организационо-економских мера.

Технолошке мере:
- ППОВ општег типа - за сва насеља која имају више од 5.000 ЕС (еквивалентних становника), 

приоритет имају насеља која се налазе у горњим деловима слива и насеља која својим 
отпадним водама угрожавају већа алувијална изворишта, заштићене природне вредности, или 
погоршавају квалитет на низводним деоницама реке; 

- предтретмани у индустријама прикљученим на канализације насеља; 
- ППОВ индустрија, уколико оне своје отпадне воде упуштају непосредно у водотоке. 

Водопривредне мере:
- каналисање насеља по правилу сепарационим системима; ако насеља имају више 

канализационих система сваки испуст отпадних вода у речни пријемик треба да буде 
финализован са ППОВ; 

- побољшавање режима малих вода испуштањем воде из акумулација; заштита изворишта вода, 
са успостављањем све три зоне заштите. 

        
Слика 2. Карта Енергетске и водопривредне инфраструктуре 

Просторног плана Републике Србије

2.1.2. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
          („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БРОЈ 22/11) 

Концепција заштите водних ресурса заснива се на:

1) Заштити квалитета вода
- заштита изворишта вода регионалних система за снабдевање становништва водом -водотока у 

горњим деловима сливова и постојећих и планираних водоакумулација у I/II класи квалитета; 
успостављање и спровођење режима зона санитарне заштите; примена организационо-
економских мера за спречавање и смањење загађења вода;

- површинских и подземних вода од загађивања и непланског коришћења, применом 
технолошких, водопривредних и организационих мера за довођење квалитета тих вода у 
стање прописане класе;

- локалних изворишта и њиховог одрживог коришћења; 
- водених и приобалних екосистема испуштањем гарантованог еколошког протокa из 

водоакумулација са обезбеђеношћу 100%.
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У наредном периоду, предузеће се мере заштите ресурса пијаћих вода као националног 
богатства, које ће се користити искључиво за водоснабдевање становништва. 

Заштита квалитета вода заснива се на следећим стратешким одредницама:
- интегралним мерама заштите, у оквиру речних система, треба реализовати циљ да се квалитет 

воде у рекама задржи у класама које су прописане Водопривредном основом Србије. То су: 
класе I, I/II - у зонама изворишта и у подручјима која су заштићена као посебне природне 
вредности, класе IIа и IIб у свим осталим случајевима. Класа III је дозвољена само на краћим 
потезима мањих река низводно од великих насеља, код којих се и поред продуженог 
биолошког пречишћавања, уз додатно уклањање фосфора и азота, не може економски 
прихватљивим методама обавити пречишћавање отпадних вода до нивоа да се пријемник 
може одржати у IIб. Ни један потез водотока не сме остати у квалитету „ван класа“;

- заштита се спроводи на нивоу сливова, уз интегрално коришћење технолошких, 
водопривредних и организационо-економских мера.
(1) технолошке мере предвиђају реализацију: ППОВ општег типа - постројења за 

пречишћавање отпадних вода канализација градова, и предтретмана у индустријама која 
су прикључена на канализације градова, са пречишћавањем до нивоа квалитета да 
отпадна вода сме да буде упуштена у канализацију, ı ППОВ индустрија, уколико оне своје 
отпадне воде упуштају непосредно у водотоке.

(2) водопривредне мере се спроводе кроз побољшавање режима малих вода, када је 
квалитет вода највише угрожен због наведеног синергетског деловања више фактора. То 
се остварује наменским испуштањем чисте воде из акумулација у горњим деловима слива 
(оплемењавање малих вода). Та управљачка мера је једино делотворна у условима 
еколошких кризних стања насталих услед инцидентних загађања вода.

(3) организационо економске мере заштите су мере организоване државе у циљу 
превентивног деловања на заштити вода: забрана стављања у промет опасних материја 
за квалитет вода, економски стимуланси за промену „прљавих“ технологија и смањење 
потрошње воде у производњи, стриктно спровођење принципа „загађивач плаћа“, при 
чему трошкови накнада морају да буду већи од трошкова пречишћавања отпадних вода, 
итд.;

- каналисање, као вид санитације насеља и заштите вода, обавља се, по правилу, 
сепарационим системима, са посебним колекторима за отпадне и атмосферске воде. У ужим 
градским језгрима се може ићи на општи систем, или се тежи да се та два система тако споје 
да је кишне воде првог таласа, које су најзапрљаније због испирања улица, уведу у колекторе 
за отпадне воде, како би се усмериле према ППОВ општег типа. Отпадне воде се смеју 
упуштати у канализацију у складу са важећим Правилником, који забрањује упуштање 
опасних и токсичних материја, које би угрозиле биолошки третман у ППОВ. У градовима који 
имају више независних канализационих система сваки испуст отпадних вода у речни пријемик 
треба да буде финализован са ППОВ.

Посебне мере заштите вода у оквиру интегралних мера заштите:
1. обнова, доградња и побољшање ефективности постојећих ППОВ чији су ефекти сада још увек 

недовољни;
2. изградња ППОВ општег типа у свим насељима која имају више од 5.000 ЕС, што је нешто 

блажи критеријум од ЕУ (више од 2.000 ЕС). За насеља чији су пријемници мали водотоци 
предвидети ППОВ са продуженим биолошким третманом, уз додатно уклањање фосфора и 
азота;

3. посебна заштита изворишта вода, са успостављањем све три зоне заштите: зона непосредне 
заштите, око водозахвата, ужа и шира зона заштите;

4. довођење висина накнада за загађење вода до нивоа да буду веће од укупних трошкова 
(инвестиционих и експлоатационих) пречишћавања отпадних вода. То је важна мера да се 
обавља постепена замена технологија ресурсно ефикаснијим и чистијим технологијама;

5. испуштање термички загађених вода (посебно из термоелектрана) дозвољено је само до 
граница које се утврђују посебним студијама утицаја на реку - пријемник;

6. заокруживање процеса пречишћавања у ППОВ и са уређајима и поступцима за безбедно 
уклањање и депоновање чврсте фазе настала у процесу третмана отпадних вода 
(стабилизација и дехидрација муља) и 

7. условљавање диспозиција захвата технолошке воде и испуста истог корисника захтевима 
заштите вода (диспозиција да предузеће буде присиљено да воду пречишћава).

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III
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20. децембар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 54 - Страна 3485
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Слика 3. Мрежа насеља и инфраструктурни системи 
Регионалног Просторног плана АП Војводине (Саобраћајна и водопривредна инфраструктура)

2.1.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“ 
           („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БРОЈ 8/19)

Површина обухваћена границом Просторног плана износи 998,15 km2: 
- у целости обухвата општине: Беочин и Сремски Карловци;
- делове општина: Бачка Паланка, Инђија, Ириг, Рума и Шид; 
- и делове Града Нови Сад и Сремска Митровица-град.

Слика 4. Прегледна карта Просторног плана подручја посебне намене Фрушка гора

Просторно-функционални развој мреже насеља датог простора зависи од самог положаја и улоге 
појединих насеља, али и од спољних утицаја ширег окружења. 

У обухвату Просторног плана се издвајају следећи нивои центара дефинисани мрежом 
функционално урбаних подручја у плановима вишег реда (ППРС и РПП АПВ):
- развијени локални центри - Шид и
- остали локални центри - Беочин, Ириг и Сремски Карловци.

Од функционалног утицаја на мрежу насеља у обухвату Просторног плана су и: 
- Београд (европски МЕГА 3 центар); 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III
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Страна 3486 - Броj 54 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 20. децембар 2019.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

- Нови Сад (центар међународног значаја);
- Сремска Митровица (центар националног значаја);
- Бачка Паланка и Рума (субрегионални центри);
- Инђија (развијени локални центар).

Водна инфраструктура
- заштита квалитета подземних и површинских вода;
- рационално коришћење вода, а нарочито вода за пиће;
- побољшање снабдевања водом свих корисника;
- рационализација потрошње и вишекратно коришћење вода у технолошким процесима;
- боља истраженост и коришћење термоминералних вода;
- пречишћавање отпадних вода;
- санација активних бујичних токова и подручја захваћених ерозијом;
- ревитализација изграђених акумулација и вишенаменско коришћење њиховог потенцијала;
- усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама;
- заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних површина од спољних и 

унутрашњих вода.

Већина насеља на посматраном подручју нема изграђену канализациону мрежу, изузев 
Петроварадина, Сремских Карловаца, Сремске Каменице, Сремске Митровице, Беочина и делом 
Ирига, али и ова насеља немају потпуне системе за одвођење и третирање отпадних вода, јер се исте 
испуштају у реципијенте без пречишћавања. За прикупљање и евакуацију отпадних вода се и даље 
користе септичке јаме ограниченог капацитета, које су у великом броју изведене од напуштених 
бунара, чиме се директно угрожава непосредна животна средина и подземље. Заостајање изградње 
канализације за водоводном мрежом је веома изражено на овом подручју, што доприноси 
перманетном загађењу животне средине, заостајању комуналног стандарда и угрожавању водних 
ресурса, што представља и највећи проблем.

Развој канализација индустријских погона је у блиској вези са усвојеном технологијом производње 
и локацијом индустријских објеката у односу на насељска језгра, карактеристике водопријемника, 
рационалног заједничког пречишћавања итд. На основу статистичких података, удео индустријске 
отпадне воде у јавној канализацији износио око 25 %, што је зависило од активности предузећа. 
Ово показује да је велики део отпадних вода индустрије био прихватан јавном канализацијом, и да 
се очекује да ће се оживљавањем индустријеске производње повећати удео ових отпадних вода у 
укупним.

Сремски регионални систем за коришћење, уређење и заштиту речних вода обезбеђује воду 
нижег квалитета за индустрију 7 насеља и омогућава наводњавање преко 63.000 ha обрадиве 
површине. На подручју Срема истиче се повољност регионалних решавања каналисања и 
пречишћавања отпадних вода насеља Рума, Ириг и Сремска Митровица са изливом испод великог 
изворишта за водоснабдевање Јарак - Кленак. Од система на овом простору, биолошко 
пречишћавање са нитрификацијом и денитрификацијом, потребно је предвидети за систем насеља 
Шид и Пећинци, а остали системи имали би биолошко пречишћавање и одговарајуће испусте у 
Дунав, односно Саву.

Површинске воде, природни и вештачки водотокови, изложени су перманентној деградацији 
упуштањем отпадних индустријских и насељских вода. Зато се ове отпадне воде морају 
прихватити и одвести до реципијента. На простору Фрушке горе развијаће се сепарациони 
канализациони системи, којима ће се посебно одводити фекалне отпадне воде, а посебно 
зауљене атмосферске отпадне воде.

Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних 
простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван територије све 
отпадне воде формиране при употреби и коришћењу. 

Канализациони системи су у врло уској вези са водоснабдевањем и представљају функционалну 
и органску целину са њим. Због тога се канализациони системи морају развијати упоредо са 
развојем система водоснабдевања.

Индустријске отпадне воде по потреби, решаваће се посебним системима. Зависно од врсте и 
типа загађене воде вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз предтретман, па ће се тек 
онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и атмосферском отпадном водом.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III
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20. децембар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 54 - Страна 3487

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Пре упуштања отпадних вода у реципијент предвиђа се њихово пречишћавање на централним 
уређајима за пречишћавање отпадних вода. 
Планом се предвиђа да сва насеља са оптерећењем комуналних или заједничких индустријских и 
домаћих отпадних вода већих од 5.000 ЕС (еквивалентних становника), морају да изграде 
постројења за биолошки третман у предвиђеном року.

Туристички локалитети и центри ће проблем одвођења отпадних вода решавати преко 
компактних мини уређаја за биолошко пречишћавање, или ће се отпадне воде евакуисати у 
бетонске водонепропусне септичке јаме које ће се периодично празнити аутоцистернама, 
ангажовањем надлежне комуналне организације, а садржај одвозити на депонију.

Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода

Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван територије све отпадне воде 
формиране при употреби и коришћењу. Канализациони системи су у врло уској вези са 
водоснабдевањем и представљају функционалну и органску целину са њим. Због тога се 
канализациони системи морају развијати упоредо са развојем система водоснабдевања.

Индустријске отпадне воде по потреби, решаваће се посебним системима. Зависно од врсте и 
типа загађене воде вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз предтретман, па ће се тек 
онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и атмосферском отпадном водом.

Пре упуштања отпадних вода у реципијент предвиђа се њихово пречишћавање на централним 
уређајима за пречишћавање отпадних вода. Планом се предвиђа да сва насеља са оптерећењем 
комуналних или заједничких индустријских и домаћих отпадних вода већих од 5.000 ЕС 
(еквивалентних становника), морају да изграде постројења за биолошки третман у предвиђеном 
року.

Туристички локалитети и центри ће проблем одвођења отпадних вода решавати преко 
компактних мини уређаја за биолошко пречишћавање, или ће се отпадне воде евакуисати у 
бетонске водонепропусне септичке јаме које ће се периодично празнити аутоцистернама, 
ангажовањем надлежне комуналне организације, а садржај одвозити на депонију.

Територијални распоред и конфигурација терена као и локација појединих насеља у региону 
Срем у сливу реке Саве, у значајном броју, пружају могућност за повезивање система за 
прикупљање и формирање заједничких постројења за пречишћавање отпадних вода за више 
насеља. Као једно од могућих решења, разматра се повезивање међусобно суседних насеља која 
могу имати заједничке уређаје за пречишћавање. Остала насеља би требала да имају самосталне 
системе за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, уколико постоје реалне инвестиционе и 
техничке могућности за свако конкретно насеље.

При избору технологије пречишћавања треба свакако имати у виду да су код већине насеља 
непосредни реципијенти пречишћених вода мелиорациони канали са малим протицајем и 
брзинама течења.

2.1.4. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА
ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“ 

           („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БРОЈ 8/06) 

Просторни план се преклапа са Просторним планом подручја посебне намене специјалног 
резервата природе „Обедска бара“ у следећим локалним самоуправама:
- Општина Пећинци (КО Купиново, КО Ашања, КО Обреж и КО Огар);
- Општина Рума (КО Грабовци).

Простор Обедске баре припада сремском регионалном систему коришћења, уређења и заштите 
речних вода. Сремски систем се ослања на два моћна алувиона: дрински, на ушћу Дрине и 
савски. Значајне издани подземних вода у алувијалним наслагама се простиру дуж леве обале 
Саве, на потезима Сремска Митровица - Јамена и Јарак - Грабовци, а делом и у Купинском куту, 
са добром хидрауличком везом са Савом. 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III
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Страна 3488 - Броj 54 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 20. децембар 2019.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Слика 5. Прегледна карта Просторног плана подручја посебне намене
Специјалног резервата природе „Обедска бара“

Систем ће се убрзано развијати са реализацијом каналских система који треба да омогуће 
коришћење транзитних вода на подручју Срема, а предвиђа се реализација постројења за 
пречишћавање отпадних вода свих већих концентрисаних загађивача, посебно се предвиђа 
заштита изворишта подземних вода Кленак - Јарак деривацијом и пречишћавањем отпадних вода 
Сремске Митровице и Руме.

2.1.5. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ 
ПРИРОДЕ „ЗАСАВИЦА“  

            („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 66/11)

Просторни план се преклапа са Просторним планом подручја посебне намене Специјални 
резерват природе „Засавица“ у следећој локалној самоуправи:  
- Град Сремска Митровица (КО Засавица, КО Мачванска Митровица, КО Салаш Ноћајски, КО 

Ноћај, КО Раденковић, КО Равње).

Одвођење вода - У циљу заштите вода, у насељима ће се развијати сепарациони 
канализациони системи, којима ће се посебно одводити фекалне отпадне воде, а посебно 
атмосферске отпадне воде. Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка 
санитација урбаних простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван 
територије све отпадне воде формиране при употреби и коришћењу. 

Канализациони системи су у врло уској вези са водоснабдевањем и представљају функционалну 
и органску целину са њим. Због тога се канализациони системи морају развијати упоредо са 
развојем система водоснабдевања.

Индустријске отпадне воде ће се, по потреби, решавати посебним системима. Зависно од врсте и 
типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз предтретман, па ће се тек 
онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и атмосферском отпадном водом.

Пре упуштања отпадних вода у реципијент, предвиђа се њихово пречишћавање на уређајима за 
пречишћавање отпадних вода. Карактер реципијента захтева висок степен пречишћавања. 

После пречишћавања на уређајима за пречишћавање отпадних вода, пре испуштања у реципијент, 
концентрација појединих загађујућих материја у ефлуенту мора задовољавати услове које 
прописује надлежно водопривредно предузеће. 

Отпадне воде прикупљене из насеља са територије општине Сремска Митровица ће се 
пречишћавати на постојећем постројењу у Мачванској Митровици.
  

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
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ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

У наредном периоду планира се даља изградња регионалног канализационог система од 
Богатића до планираног постројења за пречишћавање отпадних вода са изливом у реципијент- 
реку Саву, на локацији у рејону насеља Црна Бара. 

Колектор регионалне канализације је изведен, а следи изградња канализационе мреже у 
насељима која своје отпадне воде усмеравају ка овом канализационом систему (Глоговац, 
Совљак, Црна бара). Насеље Баново Поље, такође, треба да започне активности на изградњи 
канализационог система и пречишћавању отпадних вода.

Слика 6. Прегледна карта Просторног плана подручја посебне намене
Специјалног резервата природе „Засавица“

2.1.6. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА 
ДРЖАВНОГ ПУТА ПРВОГ РЕДА БР.21 (НОВИ САД-РУМА-ШАБАЦ) И ДРЖАВНОГ 
ПУТА ПРВОГ РЕДА БР.19 (ШАБАЦ-ЛОЗНИЦА) 

           („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 40/11 И 39/19)

Просторни план се преклапа са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора Државног пута првог реда бр.21 (Нови Сад-Рума-Шабац) и Државног пута првог реда 
бр.19 (Шабац-Лозница) у следећим локалним самоуправама:
- Општина Ириг (КО Гргетег, КО Ириг, КО Нерадин, КО Ривица) и
- Општина Рума (КО Рума, КО Вогањ, КО Хртковци, КО Кленак, КО Платичево).

На подручју обухваћеном Просторним планом развијаће се вишенаменски хидротехнички 
системи, којима се интегрално решавају проблеми коришћења и заштите вода, уређења водних 
режима и одбране од поплава и то: 
- регионални системи за обезбеђивање вода највишег квалитета, за насеља и оне индустрије 

које захтевају воду тог квалитета.

Заштита подземних и површинских вода и земљишта од загађујућих материја, које настају 
спирањем са коловоза пута (посебан значај код превоза опасних материја), реализоваће се 
следећим активностима:
- контролисано сакупљање атмосферских отпадних вода које се сливају са коловозних 

површина (затворени систем одводњавања);
- постављање еластичних ограда и водонепропусних фолија на деловима коридора, где она 

евентуално долази у контакт са постојећим извориштима водоснабдевања.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
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ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Слика 7. Прегледна карта Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора државног пута првог реда бр.21 (Нови Сад-Рума-Шабац) и

Државног пута првог реда бр.19 (Шабац-Лозница)

2.1.7. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА
ГРАНИЦА БУГАРСКЕ-ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ 

           („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 119/12, 98/13 И 52/18) 

Просторни план се преклапа са Просторним планом подручја посебне намене магистралног 
гасовода „граница Бугарске-граница Мађарске“ у следећим локалним самоуправама:
- Општина Рума (КО Путинци, КО Добринци, КО Доњи Петровци, КО Краљевци, КО Рума, КО 

Хртковци).

Планским решењем се дефинише енергетски коридор одвојака гасовода у укупној ширини од   
400 m, у којем се утврђују следећи појасеви-зоне заштите гасовода:
- појас непосредне заштите (експлоатациони појас) обострано од осе одвојка гасовода и 

границе грађевинских парцела објеката гасовода је ширине 7,5 m; 
- појас уже заштите је на 50 m од осе гасовода;
- појас шире заштите (појас детаљне разраде) је на 100 m од осе коридора;
- појас контролисане изградње (заштитни појас) јесте појас ширине 200 m од осе коридора.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
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ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Слика 8. Прегледна карта Просторног плана подручја посебне намене  
               транснационалног гасовода „ЈУЖНИ ТОК“ кроз Србију, 

               са одвојцима за Републику Хрватску и Босну и Херцеговину

Режими коришћења и уређења простора зона заштите одвојака транснационалног гасовода 
у енергетском коридора су:
- у непосредном појасу заштите дозвољена је изградња објеката у функцији гасовода и 

задржавање постојећих и планираних укрштања саобраћајне и друге инфраструктуре са 
гасоводом, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сагласност 
власника/управљача предметне инфраструктуре, док се остали постојећи објекти уклањају. 
Изградња осталих објеката је забрањена. Забрањена је и садња вишегодишње вегетације са 
дубоким корењем (преко 100 cm), док је могуће обрађивање земљишта техником плитког 
орања (до 50 cm) и гајење једногодишњих биљака (житарице, крмно биље и сл.); 

- у појасу уже заштите забрањена је изградња објеката за боравак људи, док ће се постојећи 
објекти уклонити. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз 
могућност усаглашава/измештања, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз 
сагласност власника/управљача предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге 
инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са управљачем 
гасовода; 

- у појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећих 
објеката, као и изградња путне и друге инфраструктуре. У овој зони се не планира нова 
изградња, односно није могуће планом вршити промену класе локације, која се за потребе 
израде Просторног плана и идејног пројекта дефинише као постојеће стање; 

- у појасу контролисане изградње забрањује се изградња објеката и површина јавне 
намене, а спратност осталих објеката се ограничава на максимум приземље са 4 спрата. 
Изградња надземних објеката инфраструктурних и комуналних система је могућа, уз обавезну 
процену могуће угрожености. У свему осталом спроводе се урбанистички планови просторни 
планови јединица локалне самоуправе. 

2.1.8. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА 
ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА-ШИД СА ЕЛЕМЕНТИМА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

           („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БРОЈ 10/16) 

Просторни план се преклапа са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора транспортног гасовода Сремска Митровица-Шид са елементима детаљне регулације у 
следећим локалним самоуправама:
- Општина Рума (КО Манђелос);
- Општина Сремска Митровица (КО Шашинци, КО Лаћарак, КО Сремска Митровица, КО Кузмин);
- Општина Шид (КО Шид, КО Ердевик, КО Гибарац, КО Бачинци, КО Кукујевци).

У оквиру обухвата Просторног плана, као подручја посебне намене, дефинисани су коридор и 
објекти транспортног гасовода (отпремна чистачка станица, блок станица, главна мерно-
регулациона станица и прихватна чистачка станица), као и површине под посебним режимом 
коришћења и уређења: 
- радни појас за изградњу гасовода, чија ширина варира и повећава се на местима већих 

укрштања;
- експлоатациони појас гасовода, ширине 12 m (по 6 m са обе стране од осе цевовода);
- појас уже заштите гасовода, ширине 60 m (по 30 m са обе стране од осе цевовода) и 
- појас шире заштите гасовода, ширине 400 m (по 200 m са обе стране од осе цевовода).

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
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Страна 3492 - Броj 54 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 20. децембар 2019.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Слика 9. Прегледна карта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
транспортног гасовода Сремска митровица-Шид са елементима детаљне регулације

Изнад гасовода је забрањено градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и 
непокретне објекте, осим укрштања са другим линијским инфраструктурним објектима.

У експлоатационом појасу гасовода (који износи 6 m од осе гасовода мерено са обе стране осе 
цевовода) се не смеју постављати трајни или привремени објекти за време експлоатације 
гасовода или предузимати друга дејства, која би могла да утичу на стање, погон или 
интервенције на гасоводу, сем објеката у функцији гасовода. 

У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање 
трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп 
места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих 
материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) без писменог одобрења оператора 
транспортног система. 

У појасу уже заштите гасовода (који је ширине 30 m од осе гасовода мерено са обе стране осе 
цевовода) је забрањена изградња објеката који су намењени за становање или боравак људи, 
без обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред 
појас гасовода сврстан. 

У појасу шире заштите гасовода (који је ширине 200 m са обе стране од гасовода, рачунајући од 
осе гасовода) постојећи и планирани објекти могу утицати на сигурност гасовода. 

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода. Стога 
се у заштитном појасу гасовода успоставља режим контролисане изградње и коришћења 
земљишта. Овај режим подразумева обавезу прибављања претходних услова и сагласности од 
стране предузећа надлежног за газдовање предметним гасоводом (ЈП „Србијагас“) у случају израде 
друге планске документације, пројектовања, извођења грађевинских радова и промене намене 
површина. 

2.1.9. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА 
ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА-ЈАЗАК-“ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

           („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БРОЈ 8/19) 

Подручје обухвата плана чини коридор 200 m лево и десно у односу на осовину дистрибутивног 
гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“. 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
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ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Подручје обухвата посебне намене које је саставни део обухвата плана, чини инфраструктурни 
коридор 20 m лево и десно у односу на осовину дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“, са 
трасом дистрибутивног гасовода и припадајућим надземним објектима, као и прикључцима на мрежу 
јавне инфраструктуре (путне, електроенергетске, ЕК).

Подручје обухваћено границом Просторног плана и подручје обухвата границе посебне намене, 
обухвата делове катастарских општине у следећим јединицама локалне самоуправе: 
- Општина Беочин: КО Беочин;
- Општина Ириг: КО Ривица, КО Врдник, КО Јазак Село, КО Мала Ремета и КО Јазак Прњавор;
- Град Сремска Митровица: КО Бешеново Прњавор и КО Шуљам.

Слика 10. Прегледна карта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације

У оквиру обухвата Просторног плана, као и подручја посебне намене, дефинисани су коридор и 
објекти дистрибутивног гасовода (мерна станица и мернорегулационе станице), као и површине 
под посебним режимом коришћења и уређења: 
- радни појас за изградњу гасовода, чија ширина варира и повећава се на местима већих 

укрштања и износи минималне ширине ширине 6 m (по 3 m са обе стране осе цевовода);
- заштитни појас дистрибутивног гасовода од челичних цеви MOP 16 bar ширине 6 m (по 3 m са 

обе стране осе цевовода).

Осталу намену у обухвату Просторног плана, односно у оквиру коридора посебне намене, чине 
пољопривредно, шумско, водно и грађевинско земљиште. Ово земљиште се користи и уређује у складу 
са својом основном наменом, применом важећих планских докумената, уз поштовање мера 
заштите дефинисаних овим Просторним планом.

Радни појас гасовода је појас потребан за несметану и безбедну изградњу гасовода. 

Радни појас за изградњу гасовода је укупне ширине 6 m (по 3 m са обе стране осе цевовода) 
осим на местима већих укрштања.

Заштитни појас челичног гасовода 10 bar <MOP≤ 16 bar- износи по 3 m од осе гасовода на обе 
стране.

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних 
радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног система. У заштитном 
појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 
1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. 
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2.1.10. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 
СРЕМА 

              („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БРОЈ 57/17)

Речни токови Саве и Дунава, као и бројни природни и вештачки водотокови на подручју Срема 
представљају отворене колекторе знатног дела отпадних вода урбаних агломерација и индустрије 
(целулозе и папира, хемијске индустрије, металургије и металопрерађивачке индустрије, 
прехрамбене, текстилне, кожарске индустрије итд.). С друге стране, активна пољопривредна 
производња са неконтролисаном употребом заштитних хемијских средстава омогућује да се, 
инфилтрацијом вода са површине, директно наруши квалитет подземних вода прве издани.

С тога би, са аспекта квалитативног приступа решавања проблема заштите подземних вода било 
неопходно, пре свега оформити катастар свих активних и потенцијалних загађивача подземних 
вода на подручју Срема. Он би у основи обухватио пре свега, номенклатуру, координате, 
величину и место загађења. Критеријуме за дефинисање и класификацију загађивача требало би 
базирати на основу хидрогеолошко-хидродинамичких параметара повлатног заштитног 
комплекса, геометрије и филтрационих одлика прве издани, издашности појединих 
водозахватних објеката, као и на специфичним хидродинамичким анализама интеракције 
површинских и подземних вода, посебно детаљно на мрежи магистралних канала у Срему.

Слика 11. Прегледна карта Просторног плана подручја посебне намене 
система за наводњавање Срема

У оквиру активних загађивача подземних вода, треба посебно издвојити отпадне воде из насеља 
и индустрије, које се упуштају директно у подземље или у отворене водотокове-канале или реке, 
што је нарочито изражено на подручјима већих агломерација (Сремска Митровица, Инђија, Шид, 
Рума, Стара и Нова Пазова) и с друге стране индивидуално и локално каналисање отпадних вода 
(отворене јаме, сенкрупи, бивши копани бунари претворени у веће сенкрупе, локалне и дивље 
депоније чврстог отпада са необезбеђеним отицајем процедних вода итд.).

Површинске воде, природни и вештачки водотокови, изложени су перманентној деградацији 
упуштањем отпадних индустријских и насељских вода. 

Зато се ове отпадне воде морају прихватити и одвести до реципијента. На простору Срема 
развијаће се сепарациони канализациони системи, којима ће се посебно одводити фекалне 
отпадне воде, а посебно сувишне атмосферске отпадне воде и системи за пречишћене 
технолошке воде.
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ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Плановима развоја се предвиђа да сва насеља са оптерећењем комуналних или заједничких 
индустријских и домаћих отпадних вода већих од 5 000 ЕС (еквивалентних становника), морају 
да изграде постројења за биолошки третман у предвиђеном року.
2.1.11. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ 
             („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БРОЈ 57/17)

Просторни план се преклапа са Просторним планом подручја посебне намене система за 
водоснабдевање „Источни Срем“ Срема у следећим локалним самоуправама:
- Општине: Ириг, Рума, Пећинци, Сремска Митровица (КО Јарак).
  

Слика 12. Прегледна карта Просторног плана подручја посебне намене система за 
водоснабдевање „Источни Срем“

Граница Просторног плана обухвата у целости територије пет јединица локалних самоуправа 
источног дела Срема: Инђија, Ириг, Рума, Пећинци и Стара Пазова, као и територију КО Јарак, 
која припада подручју града Сремска Митровица. Површина простора обухваћеног границом 
Просторног плана износи 2071,93 km².

Изградња јединственог система за водоснабдевање ће омогућити уједначен квалитет и обезбедити 
здравствено-безбедну пијаћу воду, што је предуслов за здраву популацију, односно здраво радно 
способно становништво. Изградња и унапређење водоводне инфраструктуре утицаће, нарочито, на 
побољшање животног стандарда становника на подручју Просторног плана.

2.2. СМЕРНИЦЕ ИЗ ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

2.2.1. ВОДОПРИВРЕДНА ОСНОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
          („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 11/02) 

Основни задатак у области заштите вода је заштита квалитета вода до нивоа да се оне могу 
користити за потребе корисника са највишим захтевима у погледу квалитета вода. Овај задатак 
једино се рационално може остварити у оквиру Интегралног комплексног јединственог 
водопривредног система Србије. 
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ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

У циљу постепеног смањења загађења вода и довођења свих деоница водотока у планском 
периоду до 2021. године у прописану класу предвиђа се: 
1) смањење емисије суспендованог и органског загађења из концентрисаних извора који су 

обухваћени програмом за око 90%;
2) свођење емисије тешких метала на вредности прописане стандардима ефлуента; 
3) свођење емисије токсичних органских супстанција на вредности нормиране квалитетом 

ефлуента и Приоритети и смернице изградње постројења за пречишћавање отпадних вода. 

Дефинисање терминског плана изградње постројења за пречишћавање отпадних вода захтева 
примену више критеријума који треба да омогуће што објективнију селекцију при избору 
приоритета: 
1) локација извора загађења у односу на „осетљиве зоне“ (на овим локацијама мора се 

применити и терцијарна обрада отпадних вода); 
2) локација на сливу;
3) степен токсичности отпадних вода;
4) величина извора загађења и њен утицај на квалитет вода у већем делу слива;
5) утицај извора загађења на квалитет у непосредном пријемнику;
6) могућност заједничког третмана комуналних и индустријских отпадних вода;
7) степен изграђености канализационог система и 
8) степен изграђености предтретмана у индустрији. 

При утврђивању предлога за фазно решавање изградње постројења, осим наведених 
критеријума, ослонац треба да буду и програми заштите за поједине сливове. 

У складу са основним концептом, коришћеним критеријумима и циљевима Водопривредне 
основе, дефинишу се три степена приоритета: 
I степен: 
1) санација већ изграђених индустријских и градских постројења; 
2) изградња постројења у индустријама са токсичним отпадним водама, било да је реципијент 

водоток или градска канализација (завршно пречишћавање или предтретман);
3) градња постројења за велике изворе загађења који утичу на квалитет воде у „осетљивим 

зонама“ и 
4) градња постројења за велике и средње изворе загађења (ЕС>15.000) чије отпадне воде битно 

утичу на значајнијем делу слива. 
II степен: 
1) градња постројења за пречишћавање за загађиваче чије отпадне воде битно утичу на 

непосредни реципијент. 
III степен: 
1) градња свих осталих постројења за насеља већа од 5.000 ЕС и сва мања општинска и друга 

места која имају централизовано водоснабдевање и изграђену канализацију. 

2.2.2. СТРАТЕГИЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА И ЗАШТИТА ВОДА У ВОЈВОДИНИ 
          („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 1/10)
  
Загађивачи вода у Војводини се могу сврстати на концентрисане и расуте загађиваче. 
Концентрисани загађивачи су погони у којима се обавља нека делатност и људска насеља који 
своје отпадне воде преко канализационих система, по правилу пречишћене испуштају у 
водотокове. Најчешће су то:
- урбана насеља;
- индустријски објекти (хемијске, петрохемијске, прехрамбене, металне и друге индустрије);
- енергетски објекти (термоелектране, топлане, нуклеарне електране, прерада нафте, прерада 

угља и хидроенергетски објекти);
- пољопривредни објекти за тов стоке;
- депонија (уређена).

Расуте изворе загађења вода није лако утврдити нити израчунати њихов укупан допринос 
општем загађивању вода, али су веома значајни јер им је квантитативни и квалитативни раст 
евидентан. У расуто загађење убрајају се:
- хемизација земљишта пестицидима и минералним ђубривима;
- сметлишта (дивље неуређене депоније индустријског и комуналног отпада);
- атмосферске падавине (киселе кише);
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- саобраћај и
- насеља без канализације.

Ако се настави постојећи тренд загађивања вода озбиљан ће бити проблем кориштења неких 
водених ресурса у Војводини због потенцијалне могућности уградње загађења у ланац исхране.

Заштита вода од загађивања може се остварити на два основна начина. Један је да се у природне 
воде не испуштају отпадне воде, а други је пречишћавање отпадних вода, као и уклањање загађења 
из атмосферског ваздуха и правилно одлагање отпадног материјала чиме се спречава загађење вода 
која је у контакту са атмосфером и земљиштем. Због техничких проблема једва да се може очекивати 
да ће се вода користити у потпуно затвореном циклусу, што би, практично, требало да буде 
далекосежни циљ газдовања свим материјалним добрима и енергијом. Отпадне воде би се морале у 
хидролошки циклус воде вратити само онолико загађене колико се могу самопречистити и таквог
квалитета да не утичу на биоценозу реципијента.

Код пречишћавања индустријских отпадних вода се у принципу разликују два приступа:
- предтретман отпадних вода који се мора спровести ради задовољавања критеријума који су 

прописани при испуштању у јавне канализације;
- јединствено пречишћавање отпадних вода (без мешања са отпадним водама домаћинства) 

ради задовољавања прописаних критеријума за ефлуент који се сме испуштати у одређени 
водопријемник.

За савремено пречишћавање отпадних вода карактеристична је, и све присутнија, заједничка обрада 
комуналних и индустријских отпадних вода. Све чешћи је случај да индустријска предузећа 
испуштају своје отпадне воде у градску канализацију, пошто их претходно делимично пречисте до 
потребног нивоа, где се оне мешају са отпадним водама из домаћинства и потом коначно 
пречишћавају у истом постројењу. Овакви заједнички системи за одвођење и пречишћавање 
комуналних и индустријских отпадних вода могу, у одређеним случајевима, обезбедити врло 
ефикасну контролу загађења, уз умањене трошкове пречишћавања. Свакако да је овде најзначајнији 
фактор подобност отпадних вода за заједничку обраду, као и ниво претходне обраде индустријских 
отпадних вода пре испуштања у канализацију. На тај начин њихова заједничка обрада може бити и 
технички и економски повољније решење.

2.2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У ОБУХВАТУ 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Имајући у виду да подручје обухваћено границом просторног плана обухвата територије пет 
јединица локалних самоуправа: Сремска Митровица, Шид, Рума, Ириг, Пећинци у наставку је дат 
преглед важећих просторних планова:
- Просторни план општине Рума до 2025. године („Службени лист општина Срема“, број 7/15);
- Просторни план општине Пећинци до 2025. године („Службени лист општина Срема“, број 

37/13);
- Просторни план територије Града Сремска Митровица до 2028. („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, број 8/15);
- Просторни план општине Ириг („Службени лист општина Срема“, број 13/14);
- Просторни план општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 1/11). 

3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

3.1.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ

Границу посматраног подручја представљају реке Сава на југу и  Босут на западу, северну 
границу чини гребен Фрушке горе, док се на истоку предметно подручје граничи са општинама 
Инђија и Стара Пазова.  

Посматрано подручје се одликује већим бројем мањих водотока, а ободом овог простора протичу 
Дунав и Сава. Такође, овај простор карактерише и развијена каналска мрежа, као и постојање 
неколико вишенаменских акумулација на јужним падинама Фрушке горе. Присутно је и више 
барских и мочварних појава, од којих су неке изузетно значајне са аспекта заштите биљног и 
животињског света и као такве су проглашене за резервате природе (Обедска бара и Засавица).
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3.1.2. ГЕОЛОШКЕ, ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Геолошке карактеристике

Терен је изграђен од стена различите старости, а због геолошких и хидрогеолошких услова који 
имају значај са аспекта водоснабдевања анализиране су формације мезозојске, терцијерне и 
квартарне старости.

Мезозојске стене имају ограничено распрострањење и представљене су тријаским седиментима
који се на површини констатују у зони Мале Ремете и Јаска. Они су представљени кречњацима, 
доломитима, конгломератима, пешчарима, глинцима и лапорцима.

Терцијерне стене представљене су неогеним седиментима, од којих су констатоване и 
миоценске и плиоценске наслаге. Ови седименти се на површини констатују на јужним падинама 
Фрушке горе, у оквиру ограничених појасева, где исклињавају, а према југу тону и прекривени 
су квартарним наслагама. 

Миоценске седименте представљају наслаге доњег, средњег и горњег миоцена. Седименти доњег 
миоцена, представљени су конгломератима, пешчарима, глинцима и угљем и констатовани су у 
зони Врдника, познати су као „Врдничка серија“. Дебљина ових седимената је 250-300 m. 
Седименти средњег миоцена, представљени су конгломератима, пешчарима, кречњацима, 
лапорцима, глинама и туфовима и констатовани су у зони Врдника, Хопова и Гргетега. Седименти 
горњег миоцена, представљени су конгломератима, песковима, лапорцима, глинама и 
шљунковима и констатовани су у зони Велике Ремете.

Плиоценске седименте представљају наслаге доњег (горњи понт), средњег и горњег (палудински 
слојеви) плиоцена. Седименте доњег плиоцена представљају пешчари, пескови и лапорци, који 
се на површини јављају само на малом простору у зони Врдника, Ирига и Велике Ремете. Ови 
седименти исклињавају према Фрушкој гори, док према југу тону. Дебљина ових седимената је 
100-150 m.

Квартарне наслаге заузимају највеће пространство на подручју Срема. Представљене су 
стенама плеистоценске и холоценске старости. 

Старији, плеистоценски седименти представљени су језерским, терасним и лесоидним наслагама. 
Језерски седименти нису откривени на површини, већ су констатовани бушењима. То су 
најстарији квартарни седименти, чији циклус седиментације почиње депоновањем песка и 
шљунка. 

Даље се јављају у сменама са песковима алевритским и глинама алевритским. Дебљина 
језерских седимената износи 45-100 m. Издан формирана у овим наслагама се користи за 
водоснабдевање већег броја насеља на овом простору. Лесоидне наслаге представљају најмлађе
плеистоценске седименте и налазе се у оквиру копненог леса, који чини сремску лесну зараван, 
као и наслага језерског и барског леса, које се налазе између лесне заравни на северу и 
алувијалне равни Саве на југу. Њихова дебљина може износити и до 40 m.

Млађи, холоценски седименти представљени су делувијално-пролувијалним, барским и 
алувијалним седиментима. 

Делувијално-пролувијални седименти настали су деловањем повремених речних токова (бујице), 
који су наносили материјал са Фрушке горе у виду плавинских лепеза. Одликује их хетерогеност 
материјала, који чине шљунак, песак, супескови и суглине. 

Барски седименти исталожени су у алувијалној равни Саве и налазе се у старим речним 
токовима. Чине их пескови алевритски, суглине и супескови. 

Седименти мртваја исталожени су у напуштеним меандрима Саве и престављају их алеврити, 
пескови алевритски и глине алевритске. 

Алувијални седименти представљају савремене речне наслаге и издвојене су у неколико фација. 
Фација поводња издваја се у долини Саве и настаје таложењем материјала приликом појаве 
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великих вода. У оквиру ове фације јављају се пескови алевритски и муљевити, глине песковите, 
ређе шљункови заглињени. 
Фација корита констатована је непосредно дуж тока Саве. Изграђују је пескови, шљункови, 
глине песковите и пескови алевритски. Гледано у плану, ширина исталожених седимената износи 
и до 3 km. Фација плажа констатује се на врло уским деловима обала реке где се таложе 
пескови, алеврити, глине и ређе шљункови.

Рељеф и геоморфолошке карактеристике 

Основни рељеф Срема настао је на седиментима Панонског мора изнад којег доминира масив 
Фрушке горе. Због тога се укупан простор може поделити на Равни Срем и Фрушкогорско 
подручје. Равни Срем обухвата површину испод коте 200 mАНВ. Простор између кота 100 и                  
200 mАНВ чини прелаз између Равног Срема и Фрушке горе, а највећи део површине лежи испод 
коте 100 mАНВ. Најниже коте терена крећу се око 72 mАНВ, а највиша кота је 539 mАНВ (Црвени 
Чот).  

У геоморфолошком погледу, подручје Срема припада јужним деловима простране Панонске 
низије, која је настала спуштањем крупних блокова по регионалним руптурама током средњег 
еоцена, што се у знатно мањем обиму и интензитету наставља и у квартару. Генерално, подручје 
Срема представља део Савске потолине спуштен између Фрушке горе и Цера. 

Формирање данашњег рељефа почело је у другој половини плеистоцена, кад долази до 
формирања корита Дунава, исушивања великих језера и акумулисања еолског материјала. 
Промене климе у глацијалним периодима условиле су наизменично смењивање еолских 
акумулација и флувијалне ерозије. Као резултат наведених процеса на територији Срема су 
формиране следеће геоморфолошке јединице:
- планински венац Фрушке горе;
- лесне заравни Фрушке горе и Земунски лесни плато;
- речне и речно - језерске терасе;
- алувијалне равни Дунава и Саве.
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Слика 13. Геоморфолошка карта АП Војводине (Геозавод, Београд, 2005.)

Фрушка гора представља брдско-планински терен на северу сремске заравни. Са северне стране 
ограничена је Дунавом који је у појединим деловима своју десну обалу усекао у падинске стране 
Фрушке горе. Планински масив је укупне дужине око 80 km са правцем пружања исток-запад. 
Почиње од Старог Сланкамена, са котом 190 mАНВ, а од њега, паралелно са Дунавом протеже се 
врх Кошенац са 280 mАНВ, Какалакач 194 mАНВ, Козира 213 mАНВ и Краљево Брдо код 
Чортановаца 245 mАНВ, одакле почиње прави планински део Фрушке горе. Од ове коте терен се 
према западу диже и спушта са врховима и превојима. Први изразити врх је Венац 444 mАНВ, 
затим долазе Змајевац 453 mАНВ, Црвени Чот који је уједно и највиши врх висине 539 mАНВ. 

Према северу и северо-истоку, односно према Дунаву, терен нагло пада до алувијалне равни 
Дунава, до коте 70-80 mАНВ, док су према западу падови блажи. Јужна страна Фрушке горе је 
знатно блажа, терен се спушта постепено према алувијалној равни реке Саве. Од самог 
планинског гребена спуштају се према југу бројне долине које су добро развијене у горњим 
токовима, односно у зони планинског дела Фрушке горе, док су у средњем делу тока усечене у 
зоне лесних тераса па имају своје специфичности, узане долине са кратким бочним јаругама 
усеченим у лесном платоу. Доњи токови ових долина се нагло проширују у равничарском делу, 
посебно у зони алувијалне равни реке Саве. 

Лесне заравни Срема заузимају велико пространство окружујући планински венац Фрушке горе. 
Изграђене су од леса и лесоидних глина, а одликују се великом вертикалном порозношћу у 
површинском делу, што омогућује добру инфилтрацију атмосферских вода. 

Лесне заравни се одликују и постојањем карактеристичних депресија или удубљења сличних 
вртачама, са пречницима и до 100 m, односно дубине од 1-5 m. Ове вртаче имају значај јер 
смањују површинско отицање, а повећавају количину инфилтрације. Лесне заравни обода 
Фрушке горе налазе се на апсолутном котама 90-300 mАНВ, док се Земунски лесни плато налази 
на апсолутним висинама 80-114 mАНВ.  
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Река Сава је формирала пространу алувијалну раван у области јужног Срема. Она представља 
најнижу јединицу и налази се на апсолутним котама 74-85 mАНВ. 

Виши делови алувијалне равни се, маркантним терасним одсецима спајају са речним, речно - 
језерским и лесним терасама. У појединим деловима алувијалне равни Саве налазе се остаци 
старих токова и меандара реке, где долази до таложења најмлађих седимената и формирања 
мочвара и мртваја.

3.1.3. ХИДРОГРАФСКЕ И ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Подручје Срема одликује се већим бројем мањих водотока, док ободом овог простора протичу 
две наше највеће реке, Дунав и Сава. Генерално, сви водотоци на овом подручју извиру на 
јужним падинама Фрушке горе и имају правац течења од севера ка југу. То су водотоци мањег 
протицаја, а у периодима изразитих падавина могу имати бујични карактер. Највећи број њих се 
улива директно у Саву и Дунав или посредно преко каналске мреже. 

Хидрографска мрежа и режим течења воде у њој, услед антропогених утицаја, су знатно 
измењени у односу на некадашње природно стање. Промене су настале изградњом насипа дуж 
реке Саве, изградњом растеретних и мелиоративних канала, као и изградњом црпних станица и 
малих акумулација на фрушкогорским токовима. Сви наведени објекти су грађени због заштитите 
земљишта од плављења сувишним брдским водама, од високих подземних вода, од сувишних 
падавина и од високих вода реке Саве. На већини ових водотока, као и на акумулацијама, не 
врше се осматрања и мерења и не постоје водомерне станице са дугорочним и систематским 
праћењем отицања воде и псамолошког режима.

За системе у Срему је карактеристична велика дужина главних реципијената каналске мреже
који истовремено имају транзитну функцију воде од крајњих тачака Фрушке горе до Саве и 
Дунава. Таква околност потенцира као приоритетни задатак потребу редовног одржавања 
каналске мреже у повољном функционалном стању, ради правовременог сакупљања и транзита 
сувишних вода до црпних станица и гравитационих испуста на Сави.

На простору источног Срема налази се и већи број барских и мочварних појава, пре свега у 
долини Саве. У јужном делу ове територије егзистира и својом величином се издваја Обедска 
бара, код Обрежа и Купинова, која има статус специјалног резервата природе, као и Бара 
Трсковача, код Платичева, која представља заштићено подручје.

Карактеристично је за водотокове Савског слива да су у доњем току третирани као мелиорациони 
канали (за одводњавање) и као такви се више мање одржавају од стране локалних водопривредних 
организација. Многи потоци почињу од баруштина и пиштевина, у неким случајевима потоци почињу 
од јасно формираног извора али се после извесне дужине губе, пониру. Код неких вода тече за 
време већих падавина у појединим деловима долине, а затим понире, па се појављује на главном 
врху или храни артеске водоносне хоризонте. Карактеристика потока Савског слива је да у 
изворишном делу имају више воде него у средњем и доњем.
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Слика 14. Хидрографска карта Срема (извор: ХС ДТД - Нови Сад, 1987.)

Плански простор обухвата делове хидромелиорационих система и водних објеката који су у 
надлежности следећих водопривредних организација:
- ВДП „Сава“ ДОО - Сремска Митровица;
- ВДП „Шидина“ ДОО - Шид;
- ВДП „Галовица“ ДОО - Београд-Земун;
- ДВП „Хидросрем“ ДОО - Сремска Митровица.

3a планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони водних објеката - 
мелиорационих канала за одводњавање и наводњавање, уважаваће се добијени подаци о 
хидромелиорационим системима, водним објектима и заштитним водним објектима: 

Подаци о одбрамбеним објектима и водним објектима 

1.  Одбрамбени објекти
Унутар обухвата Плана налази се део левообалног насипа I одбрамбене линије реке Саве, од 
Прогара km 47+200 до границе са Републиком Хрватском km 180+710. У односу на речну 
стационажу у надлежности ЈВП Воде Војводине, налази се деоница од rkm 47+400 до rkm 
207+100. Према Оперативном плану за одбрану од поплава, у обухвату Плана налазе се 
деонице: S. 1.3, S. 1.4, S. 2.1, S. 2.2, S. 2.3.

Према карактеристикама попречних профила, насип I одбрамбене линије реке Саве je подељен у 
7 деоница:

Деоница од Прогара до Купинова:
− дужина деонице 4,45 km
− ширина круне 4,00 m
− нагиб косина обострано 1:2
деоница наспрам Обедске баре:
− дужина деонице 1,89 km
− ширина круне 5,00 m
− нагиб косина обострано        1:2,5
− Ha задњем делу насипа, у дужини око 220 m, ширина круне je 3,00 m и изграђен je бетонски 

зид. Ова деоница нема довољну висину и потребно ју je реконструисати.
Деоница насипа наспрам Кленка:
− дужина деонице 2,16 km
− ширина круне 6,00 m
− нагиб небрањене косине 1:3
− нагиб брањене косине   1:5 
део насипа:
− дужина деонице 1,26 km
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− ширина круне 4,00 m
− нагиб косина обострано 1:2
− Ова деоница je предвиђена за реконструкцију.
− Преостали део, до насеља Хртковци, je висока обала и на њој нема насипа.

Деоница од km 100+000 до km 106+650:
− дужина деонице 6,65 km
− ширина круне 6,00 m
− нагиб небрањене косине 1:3 
− нагиб брањене косине   1:3-1:2
− са обе стране насипа постоји принасипски појас ширине 5,00 m.

Деоница од km 121+400 до km 130+050:
− дужина деонице 18,65 km
− ширина круне 6,00 m
− нагиб косина обострано 1:3
− са обе стране насипа постоји принасипски појас ширине 5,00 -10,00 m
насип на источноободном каналу:
− ширина круне 6,00 m
− нагиб небрањене косине 1:2 
− нагиб брањене косине   1:3
− са обе стране насипа постоји принасипски појас ширине 5,00 m
насип на делу од km 2+300 до km 5+500:
− ширина круне 3,00 m
− нагиб косина обострано 1:2

Деоница од km 130+050 до km 145+000:
− дужина деонице 14,95 km
− ширина круне 6,00 m
− нагиб небрањене косине 1:3 
− нагиб брањене косине   1:3-1:2
− са обе стране насипа постоји принасипски појас ширине 5,00 -10,00 m

Деоница од km 145+000 до km 163+000:
− дужина деонице 18,00 km
− ширина круне 6,00 m
− нагиб небрањене косине 1:3 
− нагиб брањене косине   1:3-1:2
− са обе стране насипа постоји принасипски појас ширине 5,00 -10,00 m

 

Деоница од km 163+000 до km 180+710:
− дужина деонице 17,71 km
− ширина круне 6,00 m
− нагиб небрањене косине 1:3
− нагиб брањене косине   1:3-1:5
− са обе стране насипа постоји принасипски појас ширине 5,00 -10,00 m.

2.  ВПД Сава ДОО Сремска Митровица
Део левообалног одбрамбеног насипа уз реку Саву од Хртковаца, km 100+000 до Јамене, km 
180+710 (граница са Републиком Хрватском):
− Од km 100+000 до km 102+124, земљани насип реконструисан 2015. године, кота круне 

81,01 mnm, ширина круне 6,0 m, нагиб брањене косине 1:3, нагиб небрањене косине 1:2.
− Од km 102+124 до km 106+650, земљани насип реконструисан 2015. године, кота круне 

81,01 mnm, ширина круне 6,0 m, нагиб брањене косине 1:3, нагиб небрањене косине 1:2.
− Од km 106+650 до km 109+600, нова одбрамбена линија изграђена 2017. и 2018. године, 

кота круне 80,90 mnm-81,01 mnm, ширина круне 6,0 m, нагиб брањене и небрањене косине 
1:3. Ова деоница се састоји од 1700 m одбрамбеног зида и 1250 m земљаног насипа који се 
уклињава у постојећи насип на ушћу канала Врањ у Саву и још није ушла у Оперативни план 
одбране од поплаве.

− Од km 109+600 (ушће канала Јарчина у Саву) до km 124+400 je високи терен (не постоји 
одбрамбени насип).

− Од km 121+400 до km 130+050, ширина круне 6,0 m, нагиб брањене и небрањене косине 
1:3. Ha овој деоници насипа постоји кејски зид и насип пролази кроз Сремску Митровицу. Ha 
овој деоници се налази насип на Источно ободном каналу чија je круна ширине 6,0 m, нагиб 
брањене косине 1:3, нагиб небрањене косине 1:2. Ha делу насипа од km 2+300 до km 5+500, 
ширина круне 3,0 m, нагиб брањене и небрањене косине 1:2. Од km 130+050 до km 
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145+000, ширина круне 6,0 m, нагиб брањене косине 1:2, небрањене косине 1:3. Ha овој 
деоници се налази десни насип на Источно ободном каналу чија je круна ширине 6,0 m, нагиб 
брањене косине 1:3, нагиб небрањене косине 1:2. Насип пролази кроз катастарску општину 
Лаћарак, Мартинце. Кузмин, Босут. Од km 145+000 до km 163+000 насип je земљани, ширина 
круне 6,0 m, нагиб брањене и небрањене косине 1:3, делом je брањена косина у нагибу 1:5.

− Од km 163+000 до km 180+710, насип je земљани, ширина круне 6,0 m, нагиб брањене и 
небрањене косине 1:3, са обе стране постоји принасипски појас ширине 5,0 -10,0 m.

Табела 1. Преглед објеката на одбрамбеној линији - Сремска Митровица
црпне станице km Уставе km отвори km

Хртковци 102+259 Хртковци 102+185 Стари мост 125+650
Чикас 122+254 Врањ 106+608 Дрвни комбинат 127+200
Ср.Митровица 123+593 Чикас 122+264 Варда 129+215
Ср.Митровица 125+657 Босут 145+834
Варда 127+141
Манђелос 130+410
Попова бара 137+234
Вртић I 139+845
Вртић II 139+902
Босут 145+744
Липац I 173+735
Липац II 173+756

− Црпна станица и устава Хртковци се налазе на кп 4507/1 ко Хрткоеци.
− Устава Врањ се налази на кп 4507 кп Хртковци , на ушћу канала Врањ у Саву, a канал
− Врањ je на кп 2229 кп Хртковци.
− Ha km 108+850 постоји пропуст кроз новоизграђени земљани насип, који je затворен жабљим 

поклопцем на ушћу у реку.
− Ha km 109+600 je ушће кнала Јарачка Јарчина којм je на кп 2641, 2642 и 2643 ко Јарак. Ha km 

110+832 je ушће канала Кудош у реку Саву, парцела ушћа 2665 ко Јарак. Црпна станица и устава 
Чикаш су на ушћу канала, кп 6032/4 ко Сремска Митровица. Ha km 123+593 налази се црпна 
станица, кп 5851/1 ко Сремска Митровица (парцела се води као насип).

− Ha km 125+650 налази се отвор на кејском зиду, кп 5984/1 ко Сремска Митровица. Ha km 
125+657 налази се црпна станица, кп 5984/1 ко Сремска Митровида. Црпна станица Варда je 
на кп 5990/1 и 9094/1 ко Сремска Митровица. Ha km 127+200 je отвор у одбрамбеном зиду на 
Дрвном комбинату, кп 5990/1 и 352/3 ко Сремска Митровица. Отвор Варда je на кп 5347 ко 
ЛаТшрак.

− Црпна станица Манђелос са ушћем канала Манђелос у реиу Саву je на кп 4265/2 ко Лаћарак.
− Црпна станица Попова бара je на насипу, кп 7571 ко Мартинци, канал je на кп 7872 и 7873 ко 

Мартинци.
− Црпна станица Вртич I на кп 7571, канал на кп 7590 и 7583 ко Мартинци.
− Црпна станица Вртич II на кп 7571, 6012/2 и 6011, изливна грађевуна на кп 6046 и 6160 ко 

Мартинци.
− Црпна станица Босут и изливна грађевина су на кп 1594 и 1636 ко Босут. Црпна станица 

Липац I се налази на кп 2761.
− Црпна станица Липац II се налази на кп 2761, доводни канал се налази на кп 2830/3 и 1138.

Све црпн станице имају функцију одводњавања, одн. препумпавања воде из доводног канала у 
реку Саву. Ималац права на наведеним парцелама je ЈВП Воде Војводине. 

3. ВПД Шидина ДОО Шид
Територија општине Шид великим делом гравитира реци Сави, мала територија гравитира реци 
Дунав, средишни део реци Босут и каналу Вртић који се такође уливају у реку Саву. Територија 
општине Шид je подељена на 4 хидромелиорациона система који се састоје од:
− укупна дужина каналске мреже     1090,59 km
− дужина главних канала 101,30 km
− дужина канала иижег реда 989,29 km
− пропусти 746 ком
− црпне станице (4) капацитета 7,15 m3/s
− брана са акумулацијом: Шидска Шидина у Соту, Мохарач и Брује у Ердевику, Баракут код 

Бингуле

4.   ВПД Галовица ДОО Београд-Земун
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Подаци о хидромелиорационим системима на територији општина Ириг, Рума и Пећинци дати су у 
табели број 2.

5. ДВП Хидросрем ДОО Сремска Митровица
Подаци о хидромелиорационим системима на територији града Сремске Митроеице и општина 
Ириг и Рума дати су у табелама број 3.

Табела 2. Подаци о хидромелиорационим системима
хидромелио
рациони
систем

припадност система К.О. категорије канала (km) површина 
слива (ha)

реци
пијент

начин 
одводње

главни 
канал

канал II 
реда

канал III 
реда

реци
пијент

ГАЛОВИЦА Буђановци, Добринци. 
Сибач, Брестач Суботиште, 
Пећинци, Доњи Петровци 
Попинци, Прхово, Сремски 
Михаљевци Шимановци, 
Деч, Ашања,

20.67 25.90 30.07 906.59 43.189 Сава ЦС
Галовица

рогарска 
Јарчина

Буђановци, Брестач, Никинци, 
Д.Товарник, Суботиште, 
Сремски, Михаљевци, 
Карловчић, Оrap, Обреж, 
Ашања, Купиново

19.30 25.43 12.33 412.45 16.372 Сава ЦС
Прогар

Врањ Буђановци, Никинци, 
Платичево, Кленак 
Н.Витојевци, Грабовци

21.00 10.40 8.00 341.70 12.995 Сава ЦС
Врањ

Трсковача ТРЦ 1 ЦС
Трсковача

Крчевине Обреж 2.08 1.70 0.00 0.00 180 Обедска 
бара

устава
гравита
ционо

Криваја Обреж, Огар, Грабовци 12.68 21.20 43.11 0.00 6.333 Обедска 
бара

устава 
гравита
ционо

I-1 Грабовци 1.15 11.09 3.32 0.00 606 инундација гравита
ционо

Јарачка 
Јарчина

Марадик, Љуково, Гргетег, 
В.Ремета, Крушедол село, 
Нерадин, Банковци, 
Крушедоп Прњавор, 
Шатринци, Добродол, 
Жарковци, Мали Радинци, 
Путинци, Доњи Петровци, 
Добринци, Краљевци

10.61 41.23 23.35 50.50 22.444 Сава гравита
ционо
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ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Табела 3. Наставак

Црпна станица
Назив Електро погон Дизел погон Број агрегата Укупан 

капацитет (l/s)
Меродавни водостаји

„0“ мах мин
Босут + - 6 30 72.79 79.00 78.00
Сремска Рача + - 3 1.32 75.85 76.75 76.25
Вртић 1 + - 2 5 74.62 77.17 75.92
Вртић 2 + - 3 3
Попова Бара + - 2 1.5 76.50 77.40 76.00
Манђелос 1 + - 2 2.5 75.40 77.40 76.50
Манђелос 2 + - 1 0.75
Хртковци + - 2 1.72 73.61 74.30 73.80
Хртковачка Драга + - 3 0.545 72.38 73.26 72.85

3.1.4. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Географски положај има директан утицај на опште климатске карактеристике Срема у целини. Када 
се овоме додају рељефне карактеристике ширег простора и правци пружања планинских венаца, 
затим геолошке, хидрогеолошке и остале карактеристике Срема, може се закључити да се ради о 
врло специфичном подручју и са гледишта хидролошко-метеоролошких појава на овом простору.

На подручју у обухвату Просторног плана преовлађује умерено-континентална клима. Међутим, 
познато је да се на овом подручју сучељавају утицаји степско-континенталне и маритимне климе, па 
су због тога изражене одређене модификације основне климе. Поменуте специфичности, у највећој 
мери, изражене су кроз режим падавина и режим температура ваздуха, као и кроз друге климатске 
елементе.

Основни извори података осматрања климатско-метеоролошких величина преузети су из 
публикованих метеоролошких годишњака, Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), за 
тридесетогодишњи период од 1981. до 2010. године. Обрада климатских карактеристика на 
обухваћеном подручју базирана је на подацима осматрања три главне најближе метеоролошке 
станице: Београд (исток), Нови Сад-Римски Шанчеви (север) и Сремска Митровица (југ). 

Средње месечне температуре ваздуха на свим станицама равномерно расту од најхладнијег 
јануара, када просечна температура за читаво подручје износи 0,6°С, до најтоплијег јула са 
просечном температуром од 22,1°С. Годишња амплитуда температуре ваздуха износи 21,5°С, а 
средња годишња температура ваздуха је 11,7°С. Иако су вредности средњих годишњих 
температура ваздуха на свим мерним пунктовима релативно уједначене, може се генерално 
констатовати да је западни Срем хладнији од источног, а према висинама терена, најниже 
температуре у Срему односе се на високе делове Фрушке горе. 

Средња годишња инсолација за посматрани период износи 2.110 сати и на посматраним 
станицама је приближна, с тим што је инсолација измерена на станици у Сремској Митровици 
нешто нижа, што се може објаснити геоморфологијом околног терена и положајем мерне станице. 
Средња годишња облачност износи 96,7 дана.

Падавине су поред температура ваздуха најбитнији климатски елемент. На основу сагледавања 
вишегодишњих просечних падавина по месецима за посматрани период може се констатовати да 
је унутаргодишња расподела просечних месечних сума падавина слична на свим посматраним 
станицама, с тим што се може приметити да је нешто најнижа количина падавина измерена на 
станици у Сремској Митровици. Средња годишња количина падавина износи 650,8 mm. Највише 
падавина се излучи почетком лета, у јуну (просек 92,3 mm), када све станице бележе максимум. 
Најмање падавина се излучи у фебруару (просек 33,5 mm), док се секундарни минимум јавља у 
јануару. Падавине у облику снега се излучују релативно често - у просеку 28 дана годишње, док 
снежни покривач траје у просеку 37 дана и најдуже се задржава у јануару и фебруару.

Подаци показују да средња годишња релативна влажност ваздуха на разматраним станицама 
варира у границама од 65% до 84%. За обухваћено подручје средња годишња релативна 
влажност ваздуха износи 72,7%.

На овом подручју заступљена су ваздушна кретања из различитих праваца, тако на подручју 
Сремске Митровице преовлађују источни и западни ветрови, у Београду југоисточни и западни 
ветрови, а у Новом Саду западни и југоисточни ветрови.
Генерално посматрано, годишње честине ветрова на подручју обухвата Просторног плана, су у 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
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ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

највећој мери усредсређене око два супротна смера: источног (односно југоисточног), тј. 
кошавског ветра са једне стране, и западног (односно северозападног) ветра, који представља 
струјање са Атлантика према евроазијском копну, са друге стране. Средње брзине ветрова који 
дувају у Срему нису велике и по појединим правцима на разматраним станицама, крећу се у 
дијапазону од 1,7 m/s до 3,2 m/s.

3.1.5. ПРЕДЕОНА РАЗНОВРСНОСТ 

Главни утицај на формирање данашње слике предела на овом подручју имала је Фрушка гора и 
река Сава, чије корито се усекло у речну терасу, а промене корита су остављале за собом 
запуштене мртваје и простране површине флувијално барског рељефа између њих. 

Аспекте културног предела формира карактер структуре пољопривредне производње чија 
рационалност се заснива на великим обрадивим површинама и која је под утицајима различитих 
историјских околности, аграрних политика и прилагођавања природним условима развила 
препознатљив предеони образац са релативно равномерно распоређеном мрежом насеља 
компактне структуре. Начин коришћења земљишта и распоред, величина, међусобне релације и 
морфологија насеља на овом подручју стварају препознатљиву слику руралног предела. 

Обухват Просторног Плана се простире преко низа предеоних типова чији карактер варира од 
мочварног земљишта и водених површина, преко обрадивих површина алувиалне заравни и 
лесне терасе до степских обронака Фрушке горе и шума националног парка. 

Висинске разлике у обухвату Просторног плана условиле су настанак низа станишних типова, а 
утицале су и на формирање насеља и начина култивисања обрадивих површина. 

Идентификовани предеони елементи 

Идентификацијом просторних целина сличног карактера и њиховом валоризацијом могу се 
издвојити релативно хомогене просторне јединице.

Генерално сагледано, подручје обухвата Просторног плана се може окарактерисати као аграрни 
предео са остацима делимично измењених природних станишта. 

На релативно равној површини речне терасе налази се мрежа некадашњих речних меандара, а 
више делове речне терасе заузимају полуинтензивно обрађене оранице и многобројна насеља од 
којих се по културно-историјском значају посебно истиче Сремска Митровица. 

Основну матрицу карактера предела чине oбрадиве површине, а фрагменти природних станишта, 
канали, насеља и саобраћајна инфраструктура формирају, углавном повезану мрежу. У оквиру 
природних станишта истичу се водене површине које су повезане мелиоративним каналима у 
систем влажних станишта. 

Релативно уситњене обрадиве површине појединачних парцела дају висок степен разноврсности 
усева, али доминација једногодишњих ратарских култура доводи до униформности аграрних 
површина. Надморска висина, као и мезо и микрорељеф одређује мозаик ораница, винограда и 
воћњака. Неке од површина уз њих су запуштене и на њима се спонтано јавља жбунаста и 
дрвенаста вегетација, са великим учешћем инвазивних врста. То се јавља и уз неодржаване 
ивице канала. 

Насеља су компактна, са добро дефинисаним границама, мада показује тенденцију ширења 
грађевинског подручја, посебно радних зона. Саобраћајна мрежа асфалтираних путева локалног 
карактера између насеља је релативно равномерно распоређена, а најзначајнији саобраћајни 
правац представља коридор Е70 и међународна пруга.

3.2. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

3.2.1. ВОДНИ РЕСУРС 

Водно земљиште у обухвату Просторног плана представља све површинске воде, баре и мочваре, 
водозаштитна подручја и захвате, водне акумулације и ретензије. Заштићено је према важећим 
прописима.
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Најзначајнији водотоци на овом простору су Босут, Шидина, Кудош, Борковац, Јеленце, 
Добродол, Јарчина, Међеш, Шелевренац, Засавица. Изграђена је и густа каналска мрежа, а 
најважнији канали су: Галовица, Врањ, Михаљевачки, Чикас.

Река Сава чини природну границу овог подручја у значајној дужини и својим режимом има утицај 
на режиме издани из којих се захватају воде за водоснабдевање појединачних насеља и 
постојећег регионалног водоводног система. То се, пре свега, односи на извориште „Сава 1“ код 
Јарка за водоснабдевање већег броја насеља у општинама Рума и Ириг, као и за водоснабдевање 
насеља у приобаљу Саве. Планирано извориште воде „Хртковачка драга“ налази се у алувиону 
Саве код Хртковаца, тако да је простор будућег изворишта у директној хидрауличкој вези са 
реком Савом.

Акумулације на јужним падинама Фрушке горе формиране су на истоименим водотоцима који 
извиру на Фрушкој гори. Оне су изграђене као вишенаменске, чије воде се могу користити у 
сврхе наводњавања, узгоја рибе и риболова, туризма и рекреације. На посматраном простору, 
егзистира 10 таквих акумулација. То су „Кудош“ код Павловаца, „Борковац“ код Руме, „Међеш“ 
код Шатринаца, „Добродол“ код истоименог села, „Љуково“ код Јарковаца и „Шелевренац“ код 
Марадика, „Баркут“ код Бингуле, „Мохарач“ и „Бруја“ код Ердевика, „Сот“ код села Сот, 
„Врањаш“, „Манђелос“, „Загата Чалма“. Ове акумулације се налазе на територијама ЈЛС Рума, 
Ириг, Шид,  Инђија и Сремска Митровица.

На предметном простору налази се и већи број барских и мочварних појава, пре свега у долини 
Саве. У јужном делу ове територије егзистира и својом величином се издваја Обедска бара, код 
Обрежа и Купинова, која има статус специјалног резервата природе, као и Бара Трсковача, код 
Платичева, која представља заштићено подручје.

На подручју Региона Срем хидрографска мрежа се састоји од:
- реке (Сава, Босут) - II категорија;
- реципијенти у областима са посебном заштитом (Обедска бара, Засавица);
- канала и потока:

o Већи канали (канали првог реда): (Галовица, Jeленце, Kудош, Дубошач, Шидина);
o Мањи канали (канали другог реда);
o Подземна средина.

Наведена хидрографска мрежа је истовремено и реципијент пречишћених отпадних вода.

3.2.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Земљишни покривач западног и средишњег Срема чине земљишта груписана у три реда и то:
- Аутоморфна земљишта се карактеришу терестричним режимом влажења - добијају влагу

путем падавина, при чему не долази до дугог задржавања сувишне воде у профилу. Овај
ред земљишта има велики број нижих систематских јединица, заузима релативно највећу
површину и од изузетног је значаја за пољопривредну производњу.

- Хидроморфна земљишта карактерише повремено или трајно превлаживање под утицајем
унутрашњих и/или спољних, те површинских и/или подземних вода. Ова земљишта су
лоцирана на нижим котама терена, у депресијама лесних и речних тераса, а нарочито у
долинама река Саве и Босута.

- Халоморфна земљишта обухватају слатине, образоване доминантно под утицајем лако
растворљивих соли. Заслањивање земљишта је у начелу условљено хидролошким,
рељефским и климатским чиниоцима. Концентрација и састав соли у подземним и
површинским водама, у значајној мери су повезани са минералошким саставом геолошких
творевина кроз које протичу. Акумулација соли у земљишту се јавља као последица
испаравања капиларно подигнуте плитке, врло минерализоване, подземне воде, из
површинских слојева, током топлих летњих месеци.

Производни потенцијали земљишта

У погледу хемијских својстава земљишта на територији западног и средишњег Срема имају веома 
разнолике карактеристике, чак у оквиру истог варијетета. Ове разлике су последица природних, али 
и антропогених утицаја, пре свега пољопривредне производње, што подразумева коришћења 
ђубрива, механичку обраду, плодоред и остале људске активности. Биљни нутријенти се крећу у 
широким границама од слабе до добре обезбеђености. Са аспекта пољопривредне производње 
хемијска својства земљишта Срема су генерално задовољавајућа, осим хемијских својстава слатина, 
које су неповољне за већину култура.
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Према производној способности, земљишта Срема се могу условно сврстати у две групе: земљишта 
равничарско брежуљкастог терена, која поседују оптималне услове за пољопривредну производњу и 
планинска земљишта са изворно неповољним својствима, као ограничавајућим еколошким фактором.

Земљишни покривач подручја западног и средишњег Срема, сачињен је углавном од земљишта 
аутоморфног реда. Најдоминантнији је чернозем са различитим варијететима (преко 60% површине), 
што представља базу за оптималну пољопривредну производњу. Чернозем има углавном 
задовољавајуће водно-физичке особине, па је примена мелиорационих мера могућа без ограничења. 
О доброј дренираности ових земљишта говоре и подаци о ефективној порозности. 

Дренажна (ефективна) порозност је 9-10% код чернозема излуженог огајњаченог, чернозема 
бескарбонатног, чернозема карбонатно оглејаног на лесној тераси, а 10-11% код чернозема 
карбонатног и чернозема карбонатно оглејаног на лесном платоу.

Преостале површине такође представљају значајан производни ресурс, чији продуктивни потенцијал 
може додатно да се повећа применом мелиоративних мера, оптималним ђубрењем, плодоредом исл. 
Карактеристике ових земљишта су углавном нешто лошије физичке особине, неповољнији водно - 
ваздушни режим, слабија водопропусност и дуготрајно задржавање сувишне воде у земљишту. 
Дренажна порозност ових земљишта варира од 4-5% код оних са најнеповољнијим физичким 
особинама, до 9-10% код нешто повољнијих типова, тј. њихових варијетета. Код заслањених 
земљишта додатно постоји опасност од токсичног деловања повећаних концентрација растворљивих 
соли на биљке, па уколико се планира интензивна производња неопходно је применити одређене
мелиоративне мере или прилагодити биљну производњу постојећим условима (халофите културе).

3.2.3. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Шумско земљиште на простору обухвата Просторног плана, према Закону о шумама, обухвата 
шуме Сремског шумског подручја и шуме Националног парка „Фрушка гора“.

У оквиру Сремског шумског подручја су државне шуме ЈП „Војводинашума“ којима газдује 
Шумско газдинство „Сремска Митровица“ највећим делом у приобаљу реке Саве (шумске управе 
(ШУ): ШУ „Моровић“, ШУ „Вишњићево“ и ШУ „Кленак“), неуређене државне шуме којима газдују 
предузећа за  газдовање шумама, шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна 
лица у друштвеној својини, као и шуме сопственика. Флористички састав шума Сремског шумског 
подручја је изузетно разнолик и представљен је кроз чак 30 врста дрвећа. 

Најзаступљенија врста дрвећа је храст лужњак, а иза њега следи пољски јасен, затим граб, цер и 
остали тврди лишћари. Од меких лишћара најзаступљеније су клонске тополе. Шумама које се 
налазе у оквиру  заштићених подручја се газдује у складу са важећим актима о заштити. Ове 
шуме имају превасходно заштитну функцију.

Шуме у Националном парку „Фрушка гора“ обухватају државне шуме, шуме сопственика на 
територији Националног парка и шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна 
лица у друштвеној својини. На простору обухвата Плана шуме у Националном парку „Фрушка 
гора“се налазе на територији општине Ириг, Сремска Митровица Град и општине Шид. Овим 
шумама се газдује у складу са важећим Законом о националним парковима, којим је утврђен тростепени 
режим заштите са заштитном зоном. ЈП национални парк „Фрушка гора“ газдује државним шумама на 
простору Националног парка „Фрушка гора“.  Газдовање се врши преко шумских управа. Шумска 
вегетација Фрушке горе је веома разноврсна, са низом специфичности у флористичом саставу и 
мозаичним смењивањем шумских заједница на различитим стаништима.

Шуме ЈП „Воде Војводине“ са налазе уз насипе и основну каналску мрежу и у функцији су 
њихове заштите.

3.2.4. МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

На простору обухваћеном израдом Просторног плана налазе се истражни простори, резерве 
минералних сировина и експлоатациона поља минералних сировина (подземне воде, подземне 
термалне и минералне воде и опекарске сировине), за које одобрење издаје Покрајински 
секретеријат за енергетику и минералне сировине.

Поред наведених појава и лежишта минералних сировина на простору обухвата Просторног 
плана, предузеће „НИС“ а.д. Нови Сад поседује одобрење за детаљна геолошка истраживања 
нафте и гаса на простору Срема, број: 5073.
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3.3. ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

3.3.1. СТАНОВНИШТВО

Анализа демографског развоја подручја обухваћеног израдом Просторног плана извршена је на 
основу званичних статистичких података пописа становништва у периоду 1991-2011. године. 
Посматрано подручје обухвата пет јединица локалне самоуправе сремске области, односно 
територије Града Сремска Митровица и општина Шид, Ириг, Рума и Пећинци. Према Попису 
становништва из 2011. године, на посматраном подручју, у укупно 89 насеља живи                       
199.053 становника, односно 10,3% укупне војвођанске популације. 

Табела 4. Локалне самоуправе у обухвату Просторног плана 

НСТЈ1 3/НСТЈ 2 Град/општина

  Број
насеља у
обухвату

Плана

Просечна 
густина 

насељености
у km2

Број становника 

1991.г 2002.г 2011.г

Сремска 
област

Шид 19 49,76 35.578 38.973 34.188
Ириг 12 47,24 11.553 12.329 10.866
Пећинци 15 40,33 19.865 21.506 19.720
Рума 17 93,37 53.856 60.006 54.339
Сремска Митровица-град 26 104,91 83.644 85.902 79.940

Укупно у обухвату Просторног плана 89 72,38 204.496 218.716 199.053
Регион Војводине 469 89,38 1.970.195 2.031.992 1.931.809

У периоду 1991-2011. године укупан број становника у обухвату Просторног плана је  опао за 
5.443 лица или по просечној годишњој стопи од -0,13%. Механичка компонента значајно је 
утицала на кретање укупног броја становника у последњој декади XX века, тако да је                 
2002. године забележен пораст укупне популације у свим локалним самоуправама (пораст од 
14.220 лица). У периоду 2002-2011. године у свим локалним самоуправама забележена је 
депопулација, што говори да је механичка компонента имала краткотрајан утицај на побољшање 
виталних карактеристика популације. У периоду 2002-2011. године укупан број становника у 
обухвату Просторног плана је смањен за 9,0% односно 19.663 лица. 

Највеће смањење популације у овом периоду је у граду Сремска Митровица (-5.962 лица) и 
општинама Рума (-5.667 лица) и Шид (-4.785 лица). Једна од карактеристика становништва је и 
неравномерна просторна дистрибуција, са најизраженијом концентрацијом у општинским 
центрима. 

Табела 5. Број домаћинстава и просечна величина домаћинства

НСТЈ 3/
НСТЈ 2 Град/општина

Број домаћинстава
по методологији пописа 2002. 

године

Просечна
величина

домаћинства
1991.г 2002.г 2011.г 1991.г 2002.г 2011.г

Сремска 
област

Шид 12.346 13.325 12.331 2,88 2,92 2,77
Ириг 4.117 4.418 3.987 2,81 2,79 2,71
Пећинци 6.063 6.796 6.251 3,28 3,17 3,15
Рума 17.541 19.990 18.632 3,07 3,00 2,90
Сремска Митровица-
град

27.590 29.391 27.218 3,03 2,92 2,93

Укупно у обухвату Просторног 
плана

67.657 73.920 68.419 3,02 2,96 2,91

Регион Војводине 685.256 709.957 696.157 2,88 2,86 2,76

Према последњем попису, у обухвату Просторног плана се налази 9,8% укупног броја 
домаћинстава војвођанског региона. Укупан број домаћинстава је у периоду 1991-2011. године 
растао по просечној годишњој стопи од 0,06%. Међутим, последњим пописом забележено је 
смањење укупног броја домаћинстава за 5.501 у односу на попис из 2002. године. Просечна 
величина домаћинства опадала је од 3,02 до 2,91 чланова по домаћинству, као последица 
процеса раслојавања породице и погоршања старосне структуре популације.

Анализа домаћинстава према броју чланова у обухвату Просторног плана, по последњем попису 
из 2011. године, показује да у већини општина највећи број становника живи у двочланим 
домаћинствима, а изузетак је општина Ириг где је највећи проценат једночланих домаћинстава. 

1    Номенклатура статистичких територијалних јединица
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Ако се изврши поређење међу општинама у обухвату Просторног плана у општини Ириг је 
највећи удео домаћинстава oд 1 и 2 члана (52,8% збирно), док је у општини Рума највећи 
проценат трочланих домаћинства (20,4%). Општина Пећинци има највеће учешће четворочланих 
домаћинства (18,8%), као и домаћинства са пет (11,2%) и више чланова (10,0%) у односу на 
друге општине у обухвату Просторног плана. 

Становништво на подручју обухвата Просторног плана има неповољна демографска обележја 
која карактеришу и АП Војводину, па је применом одговарајућих мера демографске политике и 
популационих политика локалних самоуправа потребно утицати на успоравање негативних 
демографских тенденција. 

3.3.2. МРЕЖА И ФУНКЦИЈЕ НАСЕЉА 

Подручје обухваћено Просторним планом чини 1 (једно) градско и 4 (четири) општинска 
функционална подручја. Диференцијација у мрежи насеља довела је до издвајања нивоа 
насеља, у зависности од броја становника и од привредне развијености (активности) на: градски 
центар, субрегионални центар, општинске (локалне) центре и примарна (сеоска) насеља која им 
гравитирају.

У региону Срем, у делу слива реке Саве, 89 насељених места нема адекватно решено питање 
сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода које се стварају на овом подручју. 

У насељеним местима, ван општинских центара, ситуација је крајње незадовољавајућа/критична. Не постоје системи за 
сакупљање и одвођење, као ни системи за третман отпадних вода. Испуштање употребљених вода врши се 
индивидуално, у неадекватно изграђене септичке јаме, копане бунаре или у оближње водотоке.

Све наведено константно погоршава квалитет како површинских тако и подземних вода, а самим тим и квалитет живота 
у насељима.

Град Сремска Митровица има 26 насеља (Бешеновачки Прњавор, Бешеново, Босут, Велики 
Радинци, Гргуревци, Дивош, Засавица I, Засавица II, Јарак, Кузмин, Лаћарак, Лежимир, 
Манђелос, Мартинци, Мачванска Митровица, Ноћај, Равње, Раденковић, Салаш Ноћајски, 
Сремска Митровица, Сремска Рача, Стара Бингула, Чалма, Шашинци, Шишатовац и Шуљам) и 
чини ФУП-у (функционално урбано подручје) од државног значаја. Насеље Сремска Митровица 
има статус града. 

Општина Шид има 19 насеља (Шид, Батровци, Илинци, Моровић, Јамена, Вишњићево, Кукујевци, 
Адашевци, Бачинци, Ердевик, Љуба, Сот, Вашица, Беркасово, Гибарац, Моловин, Бингула, Бикић 
До и Привина Глава) и припада ФУП-у Сремска Митровица. Насеље Шид има статус развијеног 
локалног центра.

Општина Ириг припада ФУП-у међународног значаја Нови Сад (подручје кластеризације) и 
обухвата 12 насеља: Велика Ремета, Врдник, Гргетег, Добродол, Ириг, Јазак, Крушедол Прњавор, 
Крушедол Село, Мала Ремета, Нерадин, Ривица и Шатринци. Насеље Ириг има статус локалног 
центра. Насеља Ириг и Врдник су градског карактера, док су остала насеља руралног карактера 
и имају статус сеоских насеља - локалне (месне) заједнице. 

Општина Пећинци има 15 насеља и припада ФУП-у метрополитенског подручја Београда. По 
статистичким критеријумима сва насеља у Општини: Ашања, Брестач, Деч, Доњи Товарник, 
Карловчић, Купиново, Обреж, Огар, Попинци, Прхово, Сибач, Сремски Михаљевци, Суботиште и 
Шимановци припадају примарним сеоским насељима, док је насеље Пећинци локални 
(општински) центар. 

Општина Рума припада ФУП-у метрополитенског подручја Београда (подручје кластеризације) и има 
17 насеља, једно насеље градског карактера - Рума и 16 сеоских: Буђановци, Витојевци, Вогањ, 
Грабовци, Добринци, Доњи Петровци, Жарковац, Кленак, Краљевци, Мали Радинци, Никинци, 
Павловци, Платичево, Путинци, Рума, Стејановци и Хртковци. Градско насеље Рума, односно центар 
општине је уједно и субрегионални центар. Сва остала насеља у општини припадају примарним
сеоским насељима, односно насељима на нивоу локалне (месне) заједнице.
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Слика 15. Мрежа насеља и инфраструктурних система Регионалног просторног плана АПВ 

3.3.3. ПРИВРЕДА

На подручје обухваћеном израдом Просторног плана живи 10,3% укупне војвођанске популације. 
Насеља у обухвату су претежно руралног карактера. Издваја се урбани центар Сремска 
Митровица и урбано насеље Рума који располажу компаративним предностима и локационо-
развојним потенцијалом.

Град Сремска Митровица и општине у обухвату Просторног плана немаjу на адекватан начин 
решен проблем сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода које се стварају на овом 
подручју, јер се сакупљене и употребљене комуналне воде упуштају директно, без икаквог 
пречишћавања, у реку Саву и њене притоке. Посматрано подручје располаже капацитетима 
прехрамбене индустрије (шећерана, фабрика уља, млинови за жито, прерада меса, прерада воћа 
и поврћа, кланице и др.), затим капацитетима за прераду дрвета, коже, сировине гвожђа, 
производњу гуме, пластике, обуће, сточне хране, производњу дизел мотора, алатних машина, 
као и капацитетима грађевинске индустрије и др. Сви ови привредни субјекти су важни са 
аспекта загађења вода. Наиме, и за индустријске отпадне воде не постоје одговарајући 
предтретмани, осим у случају малог броја фабрика, па се оне без обраде директно упуштају у 
околне водотоке. У индустрији због слабих ефеката приватизације друштвених предузећа 
(стечаји, ликвидације предузећа), као и заостајању у примени фактора техничког прогреса 
(иновација, знања, нових технологија) и извоз је већином базиран на примарним и производима 
ниже фазе прераде. Дугорочним решавањем проблема сакупљања, одвођења и пречишћавања 
отпадних вода обезбедиће се привредни развој подручја у обухвату Просторног плана. 
Економски развој општина, уз креирање подстицајног инвестиционог амбијента допринеће 
јачању извозне оријентације привреде, даљем интензивном развоју сектора малих и средњих 
предузећа, подизању квалитета услуга, као и унапређењу еколошких стандарда и заштите 
животне средине.

Могућности за развој привреде Града Сремска Митровица и општина у обухвату Просторног 
плана нису у потпуности искоришћене и поред, у геосаобраћајном смислу, повољног положаја 
општина, богатог сировинског залеђа, као и постојећих капацитета, па се може констатовати да 
се ради о простору који има потенцијал за развој, нарочито у погледу пољопривреде, 
агрокомплекса и туризма.
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3.3.4. ПОСТОЈЕЋE СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА

У досадашњем периоду, у сливу реке Саве у региону Срем предузимано је више различитих 
активности на решавању проблема везаних за систем за сакупљање и одвођење отпадних вода. 
Међутим, осим постојања канализационих мрежа у граду Сремска Митровица, општинским 
центрима Рума, Пећинци, Ириг, и веома малом броју сеоских насеља, управљање отпадним 
водама на овом простору је веома ограничено. 

На основу сакупљених података и анализом постојеће документације, постојеће стање у области 
каналисања отпадних вода је такво да канализациони системи постоје само у општинским 
центрима, као и у појединим насељима која гравитирају ка општинским центрима. Већина 
насеља, претежно сеоских, своје отпадне воде испуштају у неадекватно изграђене септичке јаме, 
копане бунаре, или директно у најближе потоке, јаруге, канале. 

У мањем броју насеља, односно седиштима општина и градским насељима, постоје изграђена 
постројења за третман комуналних отпадних вода, на која су прикључена и поједина приградска 
насеља која гравитирају оштинским центрима. 

За поједина насеља постоји урађена пројектна документација канализационе мреже и постројења за 
третман отпадних вода, док је за мањи број насеља ова документација у фази припреме. Ипак, за 
већи број насеља не постоји одговарајућа пројектна документација која се односи на решавање 
проблематике каналисања и пречишћавања отпадних вода.

Постројења за третман комуналних отпадних вода изграђена су за насеља:
- Рума;
- Мачванска Митровица (прикључена насеља: Салаш Ноћајски, Ноћај, предвиђено да се 

прикључе насеља: Засавица 1, Засавица 2);
- Пећинци (прикључена насеља: Сибач, Суботиште, предвиђено да се прикључе насеља: 

Попинци, Прхово и Брестач);
- у фази изградње је ППОВ за насеље Шимановци, на које треба да се прикључе насеља: Деч, 

Карловчић и Сремски Михаљевци.

У наредној табели приказана су насеља у којима постоје канализациони системи, као и проценат 
прикључености на систем канализације.

Табела 6. Постојећа прикљученост на канализационе системе
Насеље/Општина 2015

Нст Нкор Р (%)
Рума 30.076 27.000 90%
Сремска Митровица 37.751 35.700 95%
Мачванска Митровица 3.873 2.700 70%
Шид 14.839 14.839 100%
Ириг 4.415 2.500 57%
Врдник 3.092 1.915 62%
Пећинци 2.571 2.500 97%
Шимановци 3.073 1.800 59%
Суботиште 846 580 69%
Сибач 505 505 100%
УКУПНО 101.041 90.039 89%

Постројење за третман комуналних отпадних вода насеља Рума

Постојећи уређај за пречишћавање отпадних вода града и индустрије у Руми изграђен је и 
пуштен у рад 1983. године, као прва етапа пројектованог постројења. 

Постојећи ППОВ изведен је за капацитет прве етапе од 40.000 еквивалентних становника (ЕС), 
са могућношћу проширења капацитета у крајњој фази од укупно 80.000 ЕС. Постројење је 
пројектовано и изведено на бази конвенционалне технологије активног муља. На линији отпадне 
воде изведени су: главна црпна станица, груба механичка решетка, аерисани песколов-
мастолов, аерациони базен са површинским турбинским аераторима, радијални накнадни 
таложник, пумпа за рециркулацију муља. На линији муља изведени су: црпка вишка муља, 
стабилизациони базен и поља (лагуне) за сушење муља. Као саставни део ППОВ изведена је и 
остала пратећа инфраструктура (погонска зграда, интерне саобраћајнице, ограда и сл.). Од 
самог почетка експлоатације ППОВ, јављали су се значајни проблеми у његовом раду. 
Предложена је варијанта да се постојеће ППОВ реконструише и да функционише на принципу 
технологије дисконтинуалног секвенцијалног процеса са активним муљем у реактору типа СБР2.

2    Sequencing Batch Reactor
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Постројење за третман комуналних отпадних вода насеља Мачванска Митровица

На ово постројење су прикључене и отпадне воде из насеља: Салаш Ноћајски и Ноћај, а у плану 
је да се прикључе и отпадне воде из насеља Засавица 1 и Засавица 2. ППОВ у Мачванској 
Митровици је пројектовано за укупни капацитет од 5.000 ЕС, а изведена је прва фаза постројења 
капацитета 2.500 ЕС. Постројење је пројектовано и изведено на бази технологије активног муља 
у процесу са продуженом аерацијом. Постројење је у раду од 2007. године. На линији отпадне 
воде изведени су: црпна станица са механичка решетком и пресом за отпадни материјал, 
подземни аерациони базен са накнадним таложником и симултаном аеробном стабилизацијом 
муља (тип: „круг у кругу“), „мамут“ пумпа за рециркулацију и одвођење вишка муља, излазни 
мерни канал типа „вентури“ и обилазни цевовод сирове воде („by-pass“). 

На линији муља изведен је подземни резервоар за таложење и одлежавање муља. Пречишћена 
вода са постројења се цевоводом гравитационо испушта у реку Саву, док се исталожени муљ из 
резервоара за муљ евакуише камионом цистерном.

У склопу самог постројења изведена је и погонска зграда у којој је смештена комплетна опрема 
за рад постројења (пумпе, решетка, контејнер за отпад, дуваљка за ваздух, електроормани, 
санитарни чвор и др.). Око постројења је изведена и остала пратећа инфраструктура (приступна 
стаза, ограда, зелене површине, стубна трафостаница). За потребе крајње фазе предвиђена је 
доградња аерационог базена са накнадним таложником и пратећом опремом, за шта је остављен 
потребан грађевински простор. 

Постројење за третман комуналних отпадних вода насеља Пећинци

На ово постројење су прикључене и отпадне воде из насеља: Сибач и Суботиште, а у плану је да 
се прикључе и отпадне воде из насеља Попинци, Прхово и Брестач. ППОВ Пећинци је 
пројектовано за укупни капацитет од 5.000 ЕС, а изведена је прва фаза постројења капацитета 
2.500 ЕС. Постројење је пројектовано и изведено на бази технологије активног муља у процесу 
са продуженом аерацијом. Постројење је у раду од 2008. године. 

На линији отпадне воде изведени су: пријемни шахт, црпна станица са механичком решетком, 
интегрисани уређај за примарни (механички) третман отпадне воде типа: фина решетка-
песколов-мастолов, транспортер за издвојени отпад са примарног третмана са контејнером за 
отпад, аерациони базен са накнадним таложником и симултаном аеробном стабилизацијом муља 
(тип: „круг у кругу“), „мамут“ пумпа за рециркулацију и одвођење вишка муља, излазни мерни 
канал типа „вентури“ и обилазни цевовод сирове воде („by-pass“).

На линији муља изведен је пријемни шахт за сакупљање муља, пумпна станица за потискивање 
муља и уређај за механичку дехидратацију муља са дозирањем полимера у фази 
кондиционирања муља. Пречишћена вода са постројења се цевоводом гравитационо испушта у 
канал Галовица. У склопу самог постројења изведена је и погонска зграда са комплетним 
садржајем (канцеларија, санитарни чвор, погонска лабораторија, просторије са дуваљкама, 
опремом за третман муља, електроормани...). Око постројења је изведена и остала пратећа 
инфраструктура (приступна саобраћајница са стазама, зелене површине, ограда...). За потребе 
крајње фазе предвиђена је доградња аерационог базена са накнадним таложником и пратећом 
опремом, за шта је остављен потребан грађевински простор.

Постројење за третман комуналних отпадних вода насеља Шимановци

Осим насеља Шимановци и дела припадајуће индустријске зоне планирано је да се на овом 
постројењу третирају и отпадне воде из насеља: Деч, Карловчић и Сремски Михаљевци. 

ППОВ Шимановци је пројектовано и изводи се за укупни капацитет од 9.200 ЕС (две фазе на 
линији биолошког третмана свака капацитета по 4.600 ЕС). Постројење је пројектовано на бази 
технологије активног муља у процесу са продуженом аерацијом. Саставни делови постројења су:
- на линији отпадне воде: пријемни шахт, црпна станица са механичком решетком, интегрисани 

уређај за примарни (механички) третман отпадне воде типа: фина решетка-песколов-
мастолов, транспортер за издвојени отпад са примарног третмана са контејнером за отпад, 
аерациони базен са накнадним таложником и симултаном аеробном стабилизацијом муља
(тип: „круг у кругу“), „мамут“ пумпа за рециркулацију и одвођење вишка муља, излазни 
мерни канал типа „вентури“ и обилазни цевовод сирове воде („by-pass“);
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- на линији муља: силос за сакупљање вишка муља, пумпна станица за потискивање муља, 
уређај за механичку дехидратацију муља са дозирањем полимера у фази кондиционирања 
муља.

Пречишћена вода са постројења се цевоводом гравитационо испушта у канал Галовица. У склопу 
самог постројења је и погонска зграда са комплетним садржајем (канцеларија, санитарни чвор, 
погонска лабораторија, просторије са дуваљкама, опремом за третман муља, електроормани).
Око постројења је предвиђена и остала пратећа инфраструктура (приступна саобраћајница са 
стазама, зелене површине, ограда...), која ће се изградити у наредном периоду (постројење у 
изградњи).

Постројење за третман процесних и отпадних вода на локацији „Матроз“ Сремска 
Митровица

Генералним пројектом је сагледавана и могућност евентуалне примене изграђених уређаја за 
третман процесних и отпадних вода, који су се користили за потребе рада фабрике „Матроз“ у 
Сремској Митровици, а и данас егзистирају и у власништву су приватног предузећа „Истеп д.о.о“. 

На постројењу се третира сирова вода из реке Саве, дозирањем хемикалија, таложењем у 
акцелераторима и филтрирањем кроз пешчане филтре. Овако третирана вода се користила за 
припрему индустријске воде у количини од 2.300 m3/h, као и за припрему декарбонизоване воде 
у количини од 2.700 m3/h.

На основу обиласка објеката постројења, визуелног увида у стање грађевинских објеката и 
инсталисане хидромашинске опреме, и упознавања са основним техничким карактеристикама 
постојеће инсталације, стекао се утисак да се ради:
- о инсталацији која поседује значајне габарите, односно такве хидрауличке капацитете, да 

потенцијално може бити у неком свом делу искористива за третман комуналних отпадних вода 
не само Сремске Митровице, већ и ширег региона;

- о објектима и опреми, који су с обзиром на време када су пуштени у експлоатацију, и данас у 
релативно добром физичком стању;

- о објектима за третман вода чија је локација повољна са аспекта уклапања у будуће 
решавање третмана отпадних вода (објекти се налазе уз реку Саву, кроз плац фабрике 
пролази индустријски колектор, постоји изграђена пратећаинфраструктура: саобраћајнице, 
водоводна и канализациона мрежа, трафостаница за електро напајање опреме, пумпна 
станица са цевововодом за транспорт муља до таложних поља и др.). 

3.3.5. ИНФРАСТРУКТУРА

3.3.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Геосаобраћајни положај АП Војводине на саобраћајној карти Европе је врло значајан јер овим 
простором пролазе важне трасе европских путева у оквиру коридора Х, који својим значајем, 
својим захтевима, као и својом изграђеношћу, овај простор стављају на лествицу врло значајних 
простора са саобраћајног аспекта, односно остварења комуникација средње Европе са 
југоисточном Европом и Малом Азијом.

За простор обухвата Просторног плана најважнија је веза са путним правцима државних путева 
А3, као и ДП бр. 21 и бр. 19.

Саобраћајне везе између насеља у обухвату Просторног плана се остварују преко успостављене 
мрежа државних путева I и II реда, као и мреже нижег нивоа. 
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Слика 16. Саобраћајна мрежа, мрежа категорисаних путева, пруга и водотока 
у  обухвату Просторног плана

У табели дат је преглед путне мреже по категоријама у оквиру територије обухваћеној 
Просторним планом: 

Табела 7. Мрежа категорисаних путева на територији општина обухваћених Просторним планом 
за 2011. годину у km3

ОПШТИНА ДП I РЕДА ДП II РЕДА Општински путеви Укупна 
дужинаСвега Савремени 

коловоз
Свега Савремени 

коловоз
Свега Савремени 

коловоз
Шид 46 46 67 59 65 34 178
Ириг 13 13 26 24 68 59 107
Рума 48 48 46 46 98 63 192

Пећинци 16 16 73 67 32 26 121
Сремска 

Митровица
60 60 104 86 116 113 280

Укупно Слив 183 183 316 282 379 295 878
Војводина 1.568 1.529 1.752 1.673 2.266 1.701 5.586

На основу података из претходне табеле може се закључити да се ~16 % укупне дужине друмских 
саобраћајница АП Војводине налази на територији обухваћеног Планом - слив реке Саве (878 km). 

Територијом обухваћеном овим Просторним планом пролази делимично или целом својом трасом 
више државних путева4: 
- ДП А3/М-1, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд;
- ДП Iб реда бр.21/М-21, Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјерић - 

Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница;
- ДП Iб реда бр.20/Р-103.2, веза са државним путем А3-Сремска Митровица - Богатић - државна 

граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци);
- ДП Iб реда бр.19/М-18, веза са државним путем 12 - Нештин - Ердевик - Кузмин - државна

граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача);
- ДП IIа реда бр.120/Р-103, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - 

Кузмин - Сремска Митровица - Рума – Пећинци - Обреновац;
- ДП IIа реда бр.121/М-18.1, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - 

Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена);
- ДП IIа реда бр.122/Р-106, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик;

3     Извор: општине АПВ, студија категорисане путне мреже АПВ стање 2011
4     Донета је Уредба о категоризацији државних путева, у складу са њом направљена је паралела 

са некадашњим референтним системом и поред званичних ознака додате су и некадашње ознаке
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- ДП IIа реда бр.123/Р-116, Свилош - Сремска Митровица (веза са државним путем 20);
- ДП IIа реда бр.124, Сремска Митровица - Дреновац - Шабац;
- ДП IIа реда бр.126/Р-109, Рума - Путинци - Инђија - Стари Сланкамен;
- ДП IIа реда бр.127/Р-106, Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци;
- ДП IIа реда бр.128/Р-121, Голубинци - Пећинци;
- ДП IIб реда бр.313/Р-130, Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - Крушедол - Марадик - веза са 

државним путем 100;
- ДП IIб реда бр.314/Р-106, Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики Радинци - Рума - 

веза са државним путем 120;
- ДП IIб реда бр.316/Р-103.3, Сремска Митровица - Јарак;
- ДП IIб реда бр.317/Р-121, Пећинци - Суботиште - Купиново;
- ДП IIб реда бр.318/Р-103.4, Прхово - Шимановци - веза са државним путем А3.

Такође у обухвату се налази и мрежа некатегорисаних-атарских путева, различитих нивоа 
изграђености.

Табела 8. Мрежа некатегорисаних путева на територији JЛС обухваћених Просторним планом за 
2018. годину у km5

ОПШТИНА Некатегорисани путеви

Укупна дужина Савремени коловоз
Шид 69 18
Ириг 19 8
Рума 34 17

Пећинци 48 11
Сремска Митровица 79 21

Укупно 249 75

Карактеристика саобраћајног подсистема који се налази у обухвату Просторног плана може се 
окарактерисати као релативно повољна. Слика саобраћајног оптерећења путних коридора који 
секу или тангирају обухват је врло различита, што је проузроковано сезонским и месечним 
варијацијама у оптерећењу, aли се може констатовати да је обим саобраћаја у стагнацији или 
чак у паду у односу на претходни период. 

Предметни државни путеви (осим А3) представљају и прилазне путеве појединим локалитетима у 
обухвату, што се с аспекта доступности и приступачности може сматрати врло повољним. 

Општа карактеристика категорисаних путева (изузимајући А3) је, да су на крају експлоатационог 
периода и да су у врло лошем стању (коловозне површине, банкине, одводни канали). Разлози 
таквог стања су саобраћајно оптерећење и проблеми са неодржавањем последњих деценија, што 
је резултирало значајним смањењем њихове пропусне моћи и нивоа услуге. 

Неадекватност саобраћајне инфраструктуре није примарна последица постојеће мреже 
саобраћајница, већ превасходно њиховог квалитета (екплоатациони параметри, стање 
коловозних површина).

Општински (локални) путеви, као важан део капиларне путне мреже, значајно су заступљени у 
оквиру обухвата Просторног плана. Општински путеви заједно са некатегорисаним путном 
мрежом (атарски и остали приступни путеви) имају примарну функцију повезивања унутар 
обухвата просторног плана слива реке Саве и значајан су потенцијал који би се морао 
искористити. За разлику од општинске путне мреже, некатегорисани путеви углавном нису са 
савременим коловозом, што онемогућује приступ при различитим временским условима и 
саобраћајним оптерећењем.

У обухвату Просторног плана налазе се магистралне пруге бр. 1 (Е-70), Београд - Стара Пазова - 
Шид - државна граница - (Товарник), регионална пруга бр. 8, Рума - Шабац - Распутница Доња 
Борина - државна граница - (Зворник Нови) и локална пруга бр. 14, Шид - Сремска Рача Нова - 
државна граница - (Бијељина).

Железнички саобраћај има мали удео у укупно оствареном саобраћају (tkm, pkm) на подручју 
обухваћеном Просторним планом. 
Водни саобраћај на простору обухваћеном Планом заступљен је преко међународног 
/унутрашњег пловног пута реке Саве, са минималним транспортом и искоришћењем превозних 
капацитета далеко испод могућности. 
  

5     Извор: општине АПВ, студија категорисане путне мреже АПВ стање 2011.
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Немоторни саобраћај у обухвату Плана није значајно заступљен, углавном кроз међунасељске 
комуникације (у оквиру коридора предметних државних путева), са минималним туристичким и 
рекреативним кретањима. Основни проблем који је евидентан је питање безбедности као и трасе 
кретања које углавном нису дефинисане. 

На основу саобраћајних анализа може се закључити да саобраћајна инфраструктура у оквиру 
овог простора, са изграђеним потенцијалима (путног-друмског, железничког и водног саобраћаја) 
даје добре основе за надоградњу, реконструкцију и модернизацију, чиме би се омогућио брз и лак 
приступ овом подручју из више праваца, од већих градских агломерација и субрегиона, на нивоу 
високог комфора и саобраћајне услуге, као и брзе и лаке комуникације у оквиру овог простора.

3.3.5.2. Електроенергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору обухваћеном Просторним планом 
обезбеђено је из трансформаторских станица (у даљем тексту:ТС) ТС 110/35/10 kV, 1х31,5 MVA и 
110/20/10 kV, 1х31,5 MVA, „Рума 1“ и ТС 110/20/10 kV, 1х31,5 MVA, „Рума 2“, које су повезане 110 kV 
далеководом и ТС 35/10 kV, „Рума југ“ 2х8 MVA и 20/35/10 kV, „Никинци“ 2х8 MVA, подручје општине 
Руме и општине Ириг, а подручје Пећинаца из ТС 110/20/10 kV, 2х31,5 MVA „Пећинци“. 

Подручје Сремске Митровице снабдева се електричном енергијом преко ТС 400/220/110 kV 
„Сремска Митровица 2“ из ТС 110/35/20 kV „Сремска Митровица 1“, 2х31,5 MVA, ТС 110/20 kV 
„Сремска Митровица 3“, 2х31,5 MVA и ТС 110/20 kV „Сирмиум Стил“.

Подручје Шида снабдева се електричном енергијом из ТС 110/20 kV „Шид“.

Поред ових у обухвату Просторног плана се налазе и трафостанице ТС 35/10 kV, ТС 35/3 kV и 
35/0,4 kV које су са ТС 110/35 kV повезане углавном 35 kV надземним водовима, као и 
дистрибутивне трансформаторске станице 10 (20)/0,4 kV, односно 20/0,4 kV.

У обухвату Просторног плана изграђена је основна преносна мрежа система електричне енергије 
400 kV, 220kV, 110kV, као и мрежа дистрибутивног система електричне енегије 35 kV, 20 kV,               
10 kV и 0,4 kV.

У обухвату Просторног плана налази се следећа мрежа преносног система електричне енергије  
Републике Србије, у власништву „Електромреже Србије“ и другом власништву:
- ДВ 400 kV бр.406/1 ТС Нови Сад 3 - РП Младост;
- ДВ 400 kV бр.409/2 РП Младост - ТС Сремска Митровица 2;
- ДВ 400 kV бр.409/3 ТС Сремска Митровица 2 - граница/ТС Ернестиново (Хрватска);
- ДВ 400 kV бр.450 РП Младост - ТС Нови Сад 3;
- ДВ 400 kV бр.455 ТС Сремска Митровица 2 - граница/ТС Угљевик;
- ДВ 220 kV бр.209/2 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Србобран;
- ДВ 220 kV бр.217/1 ТС Обреновац - ТС Нови Сад 3;
- ДВ 220 kV бр.209/1 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Бајина Башта;
- ДВ 110kV бр.124/1 ТС Нови Сад 1 - ТС Рума 1;
- ДВ 110kV бр.124/2 ТС Рума 1 - ТС Рума 2; 
- ДВ 110kV бр.124/3 ТС Рума 2 - ТС Сремска Митровица 1; 
- ДВ 110kV бр.124/4 ТС Сремска Митровица 1 - ТС Пећинци;
- ДВ 110kV бр.124/5 ТС Пећинци - ТС Шабац 3;
- ДВ 110kV бр.199/1 Чвор Мартинци - ТС Шид;
- ДВ 110kV бр.195/2 ТС Беочин - ТС Сремска Митровица 2;
- ДВ 110kV бр.1225 ТС Богатић - ТС Мачванска Митровица; 
- ДВ 110kV бр.1226 ТС Мачванска Митровица - ТС Сремска Митровица 2;
- ДВ 110kV бр.170/1 ТС Сремска Митровица 2 - ЕВП Мартинци;
- ДВ 110kV бр.170/2 ТС Сремска Митровица 1 - ТС Сремска Митровица 2;
- ДВ 110kV бр.166/1 ЕВП Мартинци - ТС Сремска Митровица 2;
- ДВ 110kV бр.166/2 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Сремска Митровица 1;
- ДВ 110kV бр.166/3 ТС Сремска Митровица 2 - Чвор Мартинци;
- ДВ 110kV бр.166/4 Чвор Мартинци - ЕВП Мартинци;
- ДВ 110kV бр.1231 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Сирмиум Стил;
- ДВ 110kV бр.1134 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Сремска Митровица 3;
- ДВ 110kV бр.1133 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Сремска Митровица 3.

У обухвату Просторног плана такође се налази и далековод ДВ 110kV бр.199/2 ТС Шид - граница/ 
ТС Нијемци (Хрватска) у власништву Републике Хрватске.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

40



Страна 3520 - Броj 54 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 20. децембар 2019.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Преносна мрежа је грађена надземно и већи део је одговарајућег квалитета. Постојећа 
средњенапонска (35 kV, 20 kV и 10 kV) дистрибутивна мрежа електричне енергије је изграђена 
надземно са Al-Če проводницима, на бетонским и гвоздено решеткастим стубовима и као 
подземна са средњенапонским кабловским водовима. 

На већем делу подручја напонски ниво је на 20 kV, осим дела града Рума, насеља Јарак и дела 
насеља Хртковци, који су на на напонском нивоу 10 kV.

Нисконапонска електродистрибутивна мрежа је изграђена као надземна са Al-Če проводницима и 
самоносивим кабловским сноповима на бетонским, гвоздено решеткастим и дрвеним стубовима.

Обновљиви извори енергије

На простору обухвата Просторног плана за сада не постоји организовано коришћење овог 
ресурса.

3.3.5.3. Термоенергетска инфраструктура

На простору обухвата Просторног плана постоји изграђена гасоводна инфраструктура. Изграђени 
су гасоводи притиска већег и мањег од 16 bara, као и други објекти у саставу гасоводне 
инфраструктуре ГМРС (главно мерне-регулационе станице), МРС (мерно-регулационе станице). 

Изграђени гасоводи и објекти који се налазе у обухвату плана или у непосредној близини и 
тангирају предметни обухват плана и могу имати утицаја са својим заштитним коридорима су:
- Транспортни гасовод МГ-04/II, изграђен од челичних цеви пречника DN750, Сента - 

Батајница;
- Транспорни гасовод РГ-04-17, изграђен од челичних цеви пречника DN300, МГ-04/II до ГМРС 

(главно мерне-регулационе станице) Сремска Митровица;
- Одвојак транспорног гасовода, изграђен од челичних цеви пречника DN300, од транспортног 

гасовода РГ-04-17 до ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Путинци;
- Одвојак транспортног гасовода, изграђен од челичних цеви пречника DN300, од транспортног 

гасовода РГ-04-17 до ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Пећинци;
- Транспортни гасовод РГ-05-06, изграђен од челичних цеви пречника DN150, од од 

транспортног гасовода РГ-04-17 до ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Рума;
- Одвојак транспортног гасовода, изграђен од челичних цеви пречника DN100, од транспортног 

гасовода РГ-05-05 до ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Никинци;
- Изграђене су ГМРС (главно мерне-регулационе станице) Путинци, Пећинци, Рума, Сремска 

Митровица, Никинци;
- Дистрибутивни гасовод DN150 од ГМРС „Путинци“ до гасног чвора Č4;
- Дистрибутивни гасовод DN100 од гасног чвора Č4 до МРС „Ириг“;
- Транспортни гасовод Сремска Митровица- Шид пречника DN300 у изградњи; 
- Главне мерно регулационе станице у изградњи Шид и Кукујевци у изградњи.

Град Сремска Митровица и Општине Рума, Пећинци и Ириг имају изграђену гасоводну 
инфраструктуру. На овом простору нису гасификаова насељена места у западном делу Града 
Сремска Митровица и западном делу општине Ириг, као и нека насељена места у Општини 
пећинци, док су у општини Рума гасификована сва насељена места.   

У општини Шид, у току ја изградња дистрибутивне гасоводне мреже до 16 bar за насеље Шид и 
сва насељена места у општини (Беркасово, Вашица, Адашевци, Моровић, Вишњићево, Кукујевци, 
Бачинци, Ердевик, Бингула, Бикића До, Сот, Привина Глава, Јамена, Батровци и Илинци). 

На теририторији општине Рума гасификована су сва насељена места.

У општини Ириг гасификовано је насеља Ириг и северни део општине Ириг- насеље Хопово, изграђен је 
дистрибитивни гасовод ка Иришком Венцу до „Норцев“-а и крак дистрибутивног гасовода до МРС „Ривица“, 
остала насељена места у општини Ириг нису гасификована.

У општини Пећинци гасификована су насеља Пећинци, Шимановци, Деч и Прхово.

Дистрибутери природног гаса на предметном простору су: ЈП „Србијагас“, ЈП „Гас-Рума“, ЈП 
„Срем-гас“ и „Беогас“ а.д.
3.3.5.4. Електронска комуникациона инфраструктура
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Развој електронског комуникационог система на подручју Просторног плана се реализује у 
складу са Генералним плановима електронске комуникационе мреже надлежних предузећа. 
Изграђени су нови капацитети уз главне, као и саобраћајне правце нижег ранга све до 
општинских. Као главни медиј, поред постојећих спојних кабловских веза и РР система, 
коришћен је оптички кабл. 

У већим градским центрима, као и у великом броју мањих (све до сеоских насеља), у протеклом 
периоду су обезбеђени савремени дигитални комутациони системи, чиме је постигнуто знатно 
повећање капацитета мреже, обезбеђење високог квалитета, поузданости и расположивости, као 
и увођење савремених електронских комуникационих услуга (широкопојасни сервиси).

На већем делу простора путем радио преноса, мањим делом оптичким кабловима, уведене су 
услуге мобилних комуникација, изградњом радио-релејних и базних радио-станица. 

Простор је у целости покривен радиодифузним системом путем радио-релејних репетитора и 
емисионе радио-станице Црвени Чот. У насељима је изграђен кабловски систем за дистрибуцију 
радио и телевизијских програма и могућност пружања других сервиса. 

3.4. ЗАШТИТА ПОДРУЧЈА

3.4.1. ПРИРОДНА ДОБРА

Просторне целине од националног значаја за очување биолошке разноврсности 

У обухвату Просторног плана налазе се следеће просторне целине од значаја за очување биолошке и 
геолошке разноврсности: заштићена подручја, подручја планирана за заштиту, станишта заштићених 
и строго заштићених дивљих врста од националног значаја и еколошки коридори. 

Заштићена подручја:
- Национални парк (НП) „Фрушка гора“ заштићен Законом о националним парковима  у ком je 

утврђен тростепени режим заштите са заштитном зоном;
- Специјални резерват природе „Обедска бара“, Уредба о заштити Специјалног резервата 

природе „Обедска бара“ („Службени гласник Републике Србије“, број 56/94);
- Специјални резерват природе „Засавица“ („Службени гласник PC“, број 19/97) - Нова студија 

заштите (ревизија студије) je предата надлежном министарству, у графичком прилогу су дате 
нове границе које je потребно уградити у План;

- Заштићено станиште „Бара Трсковача“, заштићено Одлуком о проглашењу Заштићеног 
станишта „Бара Трсковача“ („Службени лист општина Срема“, број 26/11);

- Строги резервати природе (СтРП) који ће након завршетка поступка ревизије и валоризације 
ући у састав будућег заштићеног подручја „Босутске шуме“:
- СтРП „Рађеновци“ („Службени гласник НРС“, број 52/55),
- СтРП „Варош“ („Службени гласник НРС“, број 35/55), 
- СтРП „Винична“ („Службени гласник НРС“, број 52/55),
- СтРП „Мајзецова башта“ („Службени гласник НРС“, број 52/55),
- СтРП „Састојина старих славонских храстова Смогва“ („Службени гласник НРС“, број 

35/55), 
- СтРП „Стара Вратична“ (Решење Завода за заштиту и научно проучавање природних 

реткости НР Србије број 372/54), 
- СтРП „Рашковица“ („Службени гласник НРС“, број 52/55);

- Споменик природе (СП) „Дрворед платана у Сремској Митровици“ (Решење СО Сремска 
Митровица о заштити СП „Дрворед платана у Сремској Митровици“ бр. 01-1-73-03 од 
08.08.1973);

- Споменик природе „Храст Зеке Буљубаше“ („Службени лист града Сремска Митровица“, број 
4/09);

- Споменик природе Два стабла храста лужњака у Гибарцу“ („Службени лист општина Срема“, 
број 4/05) налази се у селу Гибарац, ул. Фрушкогорска бр. З у дворишту;

- Споменик природе „Бела топола у Кукујевцима“ („Службени лист општина Срема“, број 4/05) 
се налази у селу Кукујевци, на старом Ердевичком путу;

- Споменик природе, Оскоруша код Хопова“, заштићен Решењем бр 633-4/76-01 о заштити СП 
Оскоруша код Хопова“ („Службени лист општина Срема“, број 18/76).

Подручја планирана за заштиту:
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- Босутске шуме и
- Фрушкогорски лесни плато.

Станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја

У обухвату Плана се налазе станишта са следећим ознакама: IRI03а, IRI03b, IRI04, IRI05, IRI06, 
IRI09, IRI11, IRI14, IRI15а, IRI15b, IRI16, PEĆ01, PEĆ02, PEĆ0З, PEĆ04, PEĆ05, RUM01а, RUM01b,
RUM02, RUM04а, RUM04b, RUM05b, RUM05c, RUM06, RUM07, RUM10а, RUM10c, ŠID01а, ŠID01c, 
ŠID02b, ŠID02g, ŠID02е, ŠID02f, ŠID04а, ŠID04b, ŠID04c, ŠID0ба, ŠID06b, ŠID0бc, ŠID07а, 
ŠID07c, ŠID08а, ŠID08c, ŠID009, ŠID10, ŠID11, ŠID12, ŠID13а, ŠID13b, ŠID14, ŠID15, SMI01, 
SMI02, SMI0З, SMI04, SMI05а, SMI05b, SMI0ба, SMI0бc, SMI07, SMI08a, ŠID08b, SMI14, SMI17,
SMI18, SMI19, SMI20, SMI21, SMI22. 

Станишта су регистрована у бази података Завода у складу са критеријумима Правилника о 
проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака. животиња и 
гљива („Службени гласник PC“, број 5/10, 47/11 и 32/16). 

Еколошки коридори:
- Сава, Босут и Студва су међународни еколошки коридори (међународни коридори су утврђени 

Уредбом о еколошкој мрежи, „Службени гласник PC“, број 102/10);
- канали Јарчина и Шаловренац су регионални еколошки коридори (регионални еколошки 

коридори су утврђени Регионалним просторним планом АП Војводине, „Службени лист АП 
Војводине“ бр 22, од 14.12.2011. године). 

Просторне целине од међународног значаја за очување биолошке разноврсности 

Просторне целине за очување биолошке разноврсности од међународног значаја на простору 
обухвата Плана су: IBA - подручја од међународног значаја за птице, IPA - подручје од 
међународног значаја за биљке, РВА - одабрано подручје од међународног значаја за дневне 
лептире, Ramsar - подручје уписано на листу Влажних подручја и подручје Emerald мреже.

Еколошки значајна подручја еколошке мреже  

На подручју обухвата Просторног плана су евидентирана следећа еколошки значајна подручја 
Републике Србије која чине еколошку мрежу утврђену Уредбом о еколошкој мрежи:
- Еколошки значајно подручје бр. 14 „Фрушка ropa и Ковиљски рит“;
- Еколошки значајно подручје бр. 17 „Босутске шуме“;
- Еколошки значајно подручје бр 18 „Засавица“ и 
- Еколошки значајно подручје бр.19 „Обедска бара“. 

3.4.2. КУЛТУРНА ДОБРА

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица сачинио је списак као и мере заштите и 
уређења непокретних културних добара за простор у обухвату Просторног Плана, меморијалних 
комплекса, споменика и спомен обележја у општинама Ириг, Рума, Пећинци, Шид као и граду 
Сремска Митровица (комплетни услови у документацији Просторног  Плана).

Списак потенцијално угрожених меморијалних комплекса, споменика и спомен 
обележја на простору посебне намене за прикупљање одвођење и пречишћавање 
отпадних вода у сливу реке Саве:

I Дислокација није дозвољена, споменик је везан за локацију или објекат, за све 
интервенције је обавезно прибављање појединачних услова службе заштите:

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

1. Гробница палих бораца, (место: Огар) на сеоском гробљу - добро под претходном 
заштитом; 

2. Сaлaш Бугaрских,(место: Суботиште) нa путу Пећинци - Суботиште - непокретно културно 
добро од  значаја. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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1. Спомен простор на Полоју, (место: Засавица II) огрђени троугли простор око 90м од 
улаза у бродоградилиште „Вахали“ и око 100 m од улаза у Засавицу II, улица 
Александра Марковића бб - добро под претходном заштитом; 

2. Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора, (место: Мачванска 
Митровица) у паркићу испред старе Основне школе, улица Мачвански кеј бр. 45 - добро под 
претходном заштитом;  

3. Старо православно гробље на Модрану, (место: Мачванска Митровица) уз канал 
Модран - добро под претходном заштитом; 

4. Спомен чесма, (место: Ноћај) испред зграде Основне школе „Добросав Радосављевић 
Народ, улица Радивоја Богдановића бр. 2 - добро под претходном заштитом;  

5. Споменик Душану Чупићу погинулом у борби против турака, (место: Салаш 
Ноћајски) налази се у порти Српске православне цркве Св. великомученика Георгија - добро 
под претходном заштитом; 

6. Споменик Јосифу Николајевићу погинулом у борби против турака, (место: Салаш 
Ноћајски) налази се у порти Српске православне цркве Св. великомученика Георгија - добро 
под претходном заштитом; 

7. Споменик мачванском војводи Стојану Чупићу, (место: Салаш Ноћајски) налази се у 
порти, јужно од Српске православне цркве Св. великомученика Георгија - добро под 
претходном заштитом. 

ОПШТИНА ШИД

1. Заједничка гробница уз пут, (место: Илинци) на путу Илинци-Вашица-Шид, код улаза у 
Илинце, 10 m од пута - добро под претходном заштитом. 

II Дислокација је дозвољена за све интервенције је обавезно прибављање 
појединачних услова службе заштите:

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

1. Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора, (место: Огар) у центру села 
испред зграде Месне заједнице/Поште/Дома здравља, улица Шумска бр. 1 - добро под 
претходном заштитом; 

2. Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора, (место: Суботиште) испред 
зграде школе, улица Партизанска бр. 11 - добро под претходном заштитом. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1. Споменик борцима палим од 1912. до 1918. године, (место: Засавица I) налази се 
поред пута у центру села - добро под претходном заштитом; 

2. Споменик посвећен борцима палим у рату за отаџбину од 1914. до 1919. године, 
(место: Засавица II) улица Александра Марковића бр. 116, испред куће Станимира 
Романдића - добро под претходном заштитом; 

3. Споменик посвећен борцима изгинулим помрлим у ратовима од 1912. до 1918. 
године, (место: Салаш Ноћајски) налази се испред зграде Основне школе „Добросав 
Радосављевић Народ“, улица Стојана Чупића бб - добро под претходном заштитом. 

3.4.3. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

За разматрање постојећег стања коришћена постојећа студијска и техничка документација, као и 
постојећа просторно планска и урбанистичка документација, као и подаци о мониторингу 
параметара животне средине.  

У процесу израде Просторног плана, податке о стању животне средине на територији општине 
доставиле су општине Рума, Пећинци и Град Сремска Митровица.

Према подацима о квалитету ваздуха из 2017. године у Граду Сремској Митровици квалитет 
ваздуха се прати на 3 мерна места. Место узорковања:
1. Мерно место 1 - Индустријска Зона града, Metalfer Steel Mill, Румски пут 27;  
2. Мерно место 2 - Стамбена зона града, школа „9 мај“, Ђуре Даничића 2;  
3. Мерно место 3 - Зграда Завода за јавно здравље, Сремска Митровица, Стари шор 47. 
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На овим мерним местима праћене су концентрације сумпор диоксида, чађи, азот диоксида и 
ПМ10.

Анализирајући резултате испитивања параметара квалитета ваздуха на територији Града 
Сремске Митровице, на мерном месту 1 може се закључити да су у току године евидентирано је 
три дана прекорачење концентрација SО2 преко дозвољене граничне вредности за један дан и 
толерантне вредности за један дан. Добијена вредност није прешла дозвољену средњу годишњу 
граничну вредност (GV x година за насељена подручја од 50 μg/m3). 

Анализирајући резултате испитивања параметара квалитета ваздуха на мерном месту 3 може се 
закључити да је у току године евидентирано је 78 дана са појединачним концентрацијама 
суспенд. честица ПМ 10 преко дозвољене граничне вредности за један дан и 33 дана са 
појединачним концентрацијама суспендованих честица ПМ 10 преко дозвољене толерантне 
вредности за један дан. Добијена вредност је прешла дозвољену средњу годишњу граничну 
вредност (GV x година за насељена подручја од 40 μg/m3). Добијена вредност није прешла 
дозвољену средњу годишњу толерантну вредност (GV x година за насељена подручја од                    
48 μg/m3).

Према подацима о квалитету ваздуха на територији општине Пећинци из 2017. године, установљено 
је да се праћење квалитета ваздуха врши на три локације: код ЈКП „Канализација“, на пречистачу 
отпадних вода и два мерна места у Шимановцима код Фирми „Извориште“ и „Кратекс“.

На свим мерним местима концентрације азот диоксида и сумпор диоксида не прекорачују 
прописане вредности Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. 
Концетрације чађи су у прописаним границама на мерним местима ЈКП „Канализација“ и 
„Извориште“, док су прекорачења забележена на мерном месту код фирме „Кратекс“.

Према подацима о мониторингу квалитета површинских вода на територији Просторног плана а 
према подацима Републичке агенције за заштиту животне средине праћење квалитета воде реке 
Саве врши се на профилу Јамена (Сава од ушћа Дрине до државне границе са Хрватском). 
Хемијски статус реке Саве у пеироду 2012-2016. је на овом поресу добар, док је еколошки 
потенцијал оцењен као умерен. Имајући у виду осуство уређаја за пречишћавање отпадних вода 
може се закључити да је водни ресурс на подручју обухваћеном Просторним планом угрожен и да 
ће се применом планских решења у значајној мери побољшати, у складу са принципима 
одрживог развоја.

У погледу управљања отпадом на територији обухвата Просторног плана, општине у обухвату 
Просторног плана Рума, Пећинци, Ириг и Шид припадају регионалном центру за управљање 
отпадом на територији општине Инђија, док Град Сремска Митровица има регионални центар за 
територију Града и општину Шабац.

На подручју обухвата Просторног плана налази се велики број неуређених одлагалишта отпада 
приказаних на графичком прилогу: Реферална карта 4.1. Природни ресурси и заштита животне
средине.

На територији обухвата Просторног плана налази се и неколико постројења која подлежи 
издавању интегрисане дозволе: ТЕ ТО Сремска Митровица, „METALFER STEEL MILL“ Сремска 
Митровица, Регионална депонија у Сремској Митровици, АД Митро Срем, Сремска Митровица, 
Суноко ДОО, Производни погон у Пећинцима, и „Викториа оил“ АД у Шиду.

Током последњих година учињен је помак у погледу регионалног планирања, закључењем 
међуопштинских споразума о формирању региона, односно удруживањем више општина са 
циљем разрешавања проблема неадекватног управљања отпадом и израдом регионалних 
планова. Отпад са подручја обухвата Просторног плана одлагаће се на регионалну депонију у 
Инђији и Регионалну депонију у Сремској Митровици.

Регион Инђија има укупну површину 2.138 km2, са процењеном количином отпада 25.550 t/год, и 
бројем становника 110.000. Општине Инђија, Ириг, Рума, Сремски Карловци, Пећинци, Шид и 
Стара Пазова су потписале Споразум да регионална депонија на површини од 35 hа буде у 
Инђији. 

На регионалној депонији у Сремској Митровици одлаже се отпад са територије JЛС Сремска 
Митровица и Шабац.
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3.4.4. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ

Елементарне непогоде које могу угрозити подручје обухваћено Просторним планом су: 
земљотреси, суше, поплаве, ерозија и пожар, као и метеоролошке појаве (атмосферско 
пражњење, атмосферске падавине - киша, снег, град и ветрови). 

Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни 
период од 475 година, у највећем делу обухвата Просторног плана утврђен је VII степен 
сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). Изузетак је источни 
део Општине Ириг где је могућ земљотрес јачине VII-VIII степен сеизмичког интензитета. У 
односу на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости односно очекиване 
деформације. У смислу интензитета и очекиваних последица сматра се да ће се за VII степен 
манифестовати „силан земљотрес“, а за VIII „штетан земљотрес“. При пројектовању и 
утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката, обавезно је уважити 
могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како би се 
максимално предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством.

Климатски режим Срема је просторно неуједначен и временски веома варијабилан. Учестале 
појаве суше последњих деценија, а посебно 2000. и 2003. године причиниле су велике штете 
пољопривредној производњи. Количина падавина је често недовољна или неповољног 
распореда, како по годинама тако и у току године, што проузрокује сушу мањег или већег 
интензитета. Суша је углавном изражена у јулу и августу, када су и највеће потребе биљака за 
водом. 

Услед битно различитих геоморфолошких карактеристика приобаља, степен угрожености 
појединих делова подручја Срема од поплава је различит. Док је широку равницу јужног Срема 
одувек угрожавало изливање великих вода Саве, проблем плављења у северном и источном делу 
Срема практично и не постоји, с обзиром на то да су скоро сва насеља на десној обали Дунава 
смештена на падинама Фрушке горе или на високој лесној тераси. 

Ерозија земљишта је феномен који је условљен природним и антропогеним чиниоцима, а 
интензитет тих процеса је резултат интерактивних односа климе, геолошко-педолошке подлоге, 
рељефа и начина коришћења земљишта, тј. људске активности. У обухвату Просторног плана је 
на неким локалитетима интензитет ерозије врло умерен, упркос природној предиспозицији за 
ерозију и то углавном услед позитивних антропогених ефеката. С друге стране, постоје 
локалитети где су се ерозиони процеси развили управо под дејством вештачких чинилаца 
(крчење шума на стрмим падинама, изградња саобраћајница и објеката у планинским пределима 
и др.). 

Подручје Просторног плана обухвата 89 насељених места, од којих су најбројнија насеља сеоског 
типа, са широким улицама и приземним или зградама мале спратности, тако да се могу појавити 
пожари мањих размера и локалног карактера. Већа опасност од пожара је могућа у насељима 
мешовитог и градског типа, у којима је и већа густина насељености, као и већа спратност 
изграђених објеката. Могућа појава пожара је и на пољопривредним парцелама, због држања 
запаљивих пољопривредних усева у летњим месецима. 

Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) врши систематска метеоролошка и 
хидролошка мерења и осматрања у државној мрежи метеоролошких и хидролошких станица, 
израђује карте угрожености и карте ризика од метеоролошких елементарних непогода, а такође 
издаје и обавештења, најаве и упозорења о метеоролошким и хидролошким елементарним 
непогодама и катастрофама. Праћење метеоролошке и хидролошке ситуације нарочито је битно у 
погледу заштите живота људи и материјалних добара од деловања метеоролошких и 
хидролошких елементарних непогода и катастрофа.

На подручју обухвата Просторног плана заступљени су ветрови из различитих праваца: источни 
(односно југоисточни) тј. кошавски ветар са једне стране и западни (односно северозападни) 
ветар, са друге стране. Најчешћи ветрови имају истовремено и највеће средње брзине из 
одређеног правца. Средње брзине ветрова који дувају у Срему крећу се у дијапазону од 1,7 m/s 
до 3,2 m/s.

Снежни покривач се у просеку задржи 37 дана, најдуже у подножју Фрушке горе, те под утицајем 
јаког ветра може доћи до стварања снежних наноса што негативно утиче на безбедност 
саобраћаја.
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Појава града је чешћа и интензивнија у летњем периоду, а штете се највише одражавају на 
пољопривредним културама које су у том периоду и најосетљивије. Заштита од града се 
обезбеђује лансирним (противградним) станицама са којих се током сезоне одбране од града 
испаљују противградне ракете. Према условима РХМЗ у обухвату Просторног плана налази се            
56 лансирних станица.  

Акцидентне ситуације

На основу доступних података, које су оператери севесо постројења/комплекса доставили 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине, на подручју обухвата Просторног плана 
налазе се следећа севесо постројења:
- фабрика за производњу сунђера, оператера „Health Care Europe“ доо, Рума, Потес Румска 

петља 5, Рума;
- складиште вештачких ђубрива, оператера „Агриум“, д.о.о, Сремска Митровица, улица Јарачки 

пут бб, Сремска Митровица;
- термоелектрана - топлана „Сремска Митровица“, оператера ЕПС Београд, ул Јарачки пут бб, 

Сремска Митровица.

Надлежни орган напомиње да се ван обухвата Просторног плана, али на самој граници обухвата, 
дакле у контактној зони налазе и следећи севесо комплекси:
- комплекс вишег реда - Фабрика минералних ђубрива, оператера Еликсир Зорка минерална 

ђубрива, доо Шабац, Хајдул Вељкова бб, Шабац;
- комплекс вишег реда - Складиште ТНГ Шабац, оператера НИС а,д, Нови Сад, Хајдук Вељкова 

бб, Шабац;
- комплекса вишег реда - Термоелектрана „Никола Тесла А“, оператера ЈП ЕПС, Београд, улица 

Б.Урпшевића Црног 44, Београд (Обреновац);
- комплекс вишег реда - Термоелектрана „Никола Тесла Б“, оператера ЈП ЕПС, Београд, улица 

Ушће бб, Београд (Обреновац);
- комплекс нижег реда - Фабрика боја и лакова, оператера „Gudmark Group“ доо, Хајдук 

Вељкова бб, Шабац;
- комплекс нижег реда - Фабрика синтетских полимера, оператера „Axsyntha“,доо Шабац, 

Хајдук Вељкова 1, Шабац;
- комплекс нижег реда - Складиште нафтних деривата, оператера „Еко Дунав“, доо. Београд, 

Баричка река бб, Обреновац.

Надлежни орган сматра да ефекти великих хемијских удеса на поменутим комплексима, ван 
обухвата Просторног плана могу да имају утицај на реку Саву, али и на простор на супротној 
обали реке, у случају нпр токсичних ефеката хемијског удеса.

За све севесо комплекса нижег реда, оператери су израдили Политику превенције удеса у складу 
са Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде 
Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса.

За све наведене севесо комплексе нижег реда, оператери су исходовали Решење о сагласности 
на Извештај о безбедности и План заштите од удеса. 

Локална самоуправа је у обавези да, на основу Планова заштите од удеса оператера који се 
налазе на територији те локалне самоуправе, изради План заштите од удеса локалне самоуправе 
(екстерни План заштите од удеса), чији је садржај и методологија израде уређена Законом о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама. 
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3.5. SWOT АНАЛИЗА 

Основне карактеристике услуга сакупљања, одвођења и третмана отпадних вода на територији 
Сремске Митровице и општина Рума, Ириг, Шид и Пећинци јесте:

СНАГЕ/ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ/ОГРАНИЧЕЊА

- Постојање стратегије развоја општина у обухвату 
Плана и опредељеност ка циљевима одрживог 
развоја

- Постојање јавних предузећа у области водовода и 
канализације

- Постојање канализационих система у општинским 
центрима и појединим насељима која гравитирају ка 
општинским центрима

- Постојање неколико ППОВ-а
- Урађена пројектна документација за насељске 

системе у једном броју насеља
- Добра опремљеност саобраћајном, енергетском и 

осталом инфраструктуром;

- У већем броју насеља није решена диспозиција 
отпадних вода путем канализационих мрежа

- Не постоји третман и пречишћавање комуналних 
отпадних вода

- Недовољна пропусна моћ система канализације, 
односно постојање „уских грла“ у постојећим 
канализационим системима

- Недовољно одржавање постојеће канализационе 
мреже по насељима

- Непостојање канализационе мреже у већем 
броју мањих насеља, као и система за 
пречишћавање

- Неадекватна одводња отпадних вода по 
насељима која немају канализациону мрежу

- Постојеће септичке јаме нису изведене у складу 
са важећим правилницима

- Не постоје адекватне локације за одлагање 
садржаја из септичких јама

- Тренутни начин одвођења отпадних вода 
домаћинстава и индустрије угрожава квалитет 
подземних и површинских вода

- Постојање великог броја нелегалних 
канализационих прикључака на водотоке

- Изградња и одржавање система комуналне 
инфраструктуре прикупљања и евакуације 
отпадних вода захтевају значајна средства.

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ

- Искоришћавање могућности ЕУ и других 
развојних фондова за имплементацију пројеката 
канализационих система и ППОВ

- Примена савремених метода и технологија у 
санацији, реконструкцији и проширењу система 
канализације

- Побољшање хигијенско-санитарне (здравствене) 
ситуације у насељима

- Изградња ППОВ-а којим би се побољшао квалитет 
и површинских и подземних вода

- Формирање катастра подземних инсталација и 
формирање базе података

- Побољшати сарадњу приватног и јавног сектора 
за потребе изградње система за прикупљање и 
пречишћавање

- Значајно увећање конкурентности подручја за 
рад (производни погони) и становање.

- Транспарентност у одлучивању - учешће јавности.

- Недовољна финансијска средства за 
финансирање и реализацију

- Неконтролисана експанзија изградње нових 
потенцијалних загађивача (кланице, бензинске 
пумпе, ауто перионице)

- Слаб интерес грађана за решавање питања од 
заједничког интереса

- Загађивање површинских и подземних вода.
- Загађења воде реке Саве и промена водног 

режима.
- Низак ниво свести корисника о значају воде и 

потреби њене заштите
- Приходи који се остварују по основу услуге 

одвођења и пречишћавања недовољна су за 
значајнија улагања у сектору

- Спорост у примени нових знања и технологија.
- Недовољни материјални ресурси или слаба 

реализација планираних материјалних ресурса 
за истраживање и инвестиционо развојне 
програме.

- Политичке и економске супротности приликом 
доношења развојних програма.

- конфликт између коришћења енергетских 
ресурса, експлоатације минералних сировина и 
заштите вода и животне средине.
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II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛИСАЊА, ОДВОЂЕЊА И ТРЕТМАНА 
КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА

1. ПРИНЦИПИ РАЗВОЈА СИСТЕМА

Основни методолошки приступ у изради Просторног плана јесте интегрални метод који се заснива на 
принципима одрживог развоја. Имајући у виду посебну намену простора, Просторни план се 
базира на следећим општим принципима:
- одрживост, као генерални принцип који мора бити примењен код свих активности у простору;
- јачање конкурентности; 
- супсидијарност, као могућност решавања одређеног проблема на више нивоа одлучивања, 

односно на оном нивоу одлучивања који ће обезбедити највећу ефикасност;
- стриктно поштовање заштите јавног интереса, јавних добара и јавног простора (квалитетно 

надгледање и управљање системом);
- унапређење и одрживо коришћење природног и културног наслеђа као развојног ресурса;
- смањење негативног утицаја на животну средину, што подразумева сагледавање квалитета 

животне средине и дефинисање планских решења којима се она штити од негативних утицаја и у 
постпланском периоду; 

- јавно-приватно партнерство код инвестирања у мреже и објекте од капиталног значаја;
- активна имплементација политике просторног развоја и учешће јавности (већа 

транспарентност код одлучивања о просторном развоју);
- трансгранично и интеррегионално функционално повезивање регионалних система 

(интегрисаност система са окружењем).

Као период за сагледавање реализације пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања 
отпадних вода насеља општина Региона Срем у зони слива реке Саве, усвојен је период од                 
30 година (подељен у четири фазе реализације).

2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ  

2.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ

Основни циљ планираних активности, је заштита слива реке Саве у региону Сремa, 
пречишћавањем отпадних вода са читаве територије овог региона, уз адекватну заштиту 
изворишта за водоснабдевање становништва. Изградњом комуналне инфраструктуре, чија би 
основна функција била прикупљање, транспорт и пречишћавања отпадних вода у региону 
Сремa, реализовао би се Пројекат Заштите слива реке Саве који има за циљ успостављање 
интегралног приступа у заштитити квалитета површинских и подземних вода на територији 
региона Сремa.

Општи циљеви развоја, уређења, коришћења и заштите подручја посебне намене су:
- омогућавање планског третмана комуналних отпадних вода, проширењем постојеће и 

изградњом нове канализационе мреже, и изградњом постројења за пречишћавање отпадних 
вода одговарајућег капацитета;

- заштита изворишта за водоснабдевање и обезбеђење снабдевања квалитетном водом 
становништва и привреде и обезбеђење примене прописаних активности у зони заштите 
изворишта;

- обезбеђење третмана индустријских отпадних вода, уз истовремено инсистирање на изградњи 
система за предтретман отпадних вода у привредним постројењима;

- одрживи мултифункционални развој подручја.

Први корак у реализација ових циљева представља израда планске и пројектне документације, 
тј. стварање технички исправне и економски оправдане основе за даља решавања проблематике 
отпадних вода.

Посебни циљеви развоја, уређења, коришћења и заштите подручја посебне намене су: 
- дефинисати потребан степен пречишћавања отпадних вода насеља обухваћених Планом;
- критеријуми за пречишћавање везују се за квалитет отпадне воде након пречишћавањ;
- на основу захтеваног степена пречишћавања, технологија пречишћавања за реципијенте

изван класе I треба да садржи примарни - механички и секундарни - биолошки третман;

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

49



20. децембар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 54 - Страна 3529
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

- за реципијенте највише класе бонитета (класа I), као и за реципијенте који се налазе у тзв.
„осетљивим областима“, укључивши и случајеве када се испуштања отпадних вода врши
у подземну средину, осим примарног и секундарног пречишћавања, потребно је увести и
терцијарни третман;

- дефинитиван избор технологије пречишћавања треба да буде резултат детаљније техно-
економске анализе виших нивоа пројектовања, уз обавезно мерење количина и квалитета
отпадних вода;

- основни предуслов било ког концепта пречишћавања комуналних отпадних вода насеља, да
сва индустрија има одговарајуће предтретмане;

- У случају испуштања индустријских отпадних вода директно у водотоке, подразумева се
поштовање захтеване категорије водотока;

- заштита природних и културних вредности;
- комплетирање инфраструктурних мрежа.

2.2. OПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ

Утврђују се оперативни циљеви очувања и унапређења водног ресурса: 
- успостављање зона санитарне заштите локалних изворишта водоснабдевањ,
- утврђивање расположивих водних потенцијала и могућности њиховог коришћења,
- трајно обезбеђење класа квалитета свих водотока, што подразумева да се сви водотоци на 

разматраном подручју задрже у прописаној класи квалитета, 
- побољшање режима малих вода, а посебно интервентно побољшање малих вода у кризним 

еколошким и маловодним ситуацијама,
- изградња канализационих система за одвођење употребљених и атмосферских вода и њихово 

контролисано испуштање у водопријемнике након пречишћавања,
- изградња постројења за пречишћавање отпадних вода за сва већа насеља или групе насеља,
- едукативна кампања и повећање свести грађана да се отпадне воде и материје не смеју 

упуштати у водотоке и околину,
- дефинисање и реализација дугорочног плана за одржавање и развој водног режима на 

подручју Просторног плана, уз рационално коришћење вода у оквиру интегралног система 
коришћења вода, заштите вода и заштите од вода.

Заштита и коришћења природних добара:
- заштита природних добара, биодиверзитета и диверзитета предел,
- очување јединствености, аутентичности и изворности свих природних добара, 
- спречавање ширења инвазивних врста,
- успостављање мреже еколошких коридора ради омогућавања миграције и размене генетског 

материјала између изолованих и/или просторно удаљених станишта, 
- формирање пролаза за животиње са циљем очувања проходности миграторних врста.

Шуме и шумско земљиште:
- очување постојећих шума, шумског земљишта и унапређење њиховог стања,
- повећање површина под шумама, 
- пошумљавање нових површина у оквиру изворишта вода, речних токова и канала,
- повећање површина под заштитним појасевима зеленила формирањем заштитних појасева 

поред саобраћајница, мелиорационих канала и у оквиру пољопривредног земљишта 
(пољозаштитни појасеви), ради заштите од ветра и еолске ерозије, 

- обезбеђење и трајно јачање и развој општекорисних функција шума, повезивањем шума и
заштитних појасева у систем зелених површина.

Становништво:  
- успоравање негативних тенденција и спречавање даљег погоршања виталних карактеристика 

популације.

Привреда:
- развој привреде, нарочито индустрије (базиране на преради пољопривредених производа) и 

туризма.

Шумарство:
- у области шумарства створити услове за комплексно коришћење  шума, при чему треба имати 

стално у виду заштиту и унапређење укупног простора, посебно заштићених подручја.  
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Енергетска инфраструктура: 
- квалитетно и поуздано снабдевање енергијом и енергентима кроз технолошку модернизацију 

енергетских објеката, рационализација потрошње енергије и смањење негативних утицаја 
енергетских објеката на животну средину;

- реконструкција, ревитализација и модернизација постојеће инфраструктуре;
- повећање сигурности напајања корисника електропреносног система, повећање поузданости 

рада и смањење губитака у преносном систему;
- супституција електричне и топлотне енергије енергијом произведеном из неконвенционалних 

извора, 
- стварање услова за повећање коришћења обновљивих извора енергије, пре свега соларне 

енергије и биомасе. 

Енергетска ефикасност: 
- повећање енергетске ефикасности у свим секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и 

комуналних услуга, што је и у економском интересу, од значаја за заштиту животне средине, а 
у контексту одрживог коришћења и очувања природних ресурса.

Електронска комуникациона инфраструктура: 
- уравнотежен развој електронске комуникационе инфраструктуре на подручју Просторног 

плана, као једног од значајнијих покретача нове економије и обележја савременог друштва 
засноване на ICT технологији,

- потпуна дигитализација електронске комуникационе инфраструктуре,
- развој широкопојасне мреже на целом подручју,
- увођење савремених електронских комуникационих услуга,
- обезбеђивање бежичне електронске комуникационе мреже за ретко насељена и удаљена 

подручја и насеља, као и садржаје ван насеља.

Термоенергетска инфраструктура:
- утврђивање програма и смерница развоја термоенергетске инфраструктуре и синхронизација 

њеног развоја са свим активностима на овом подручју,
- побољшање рада и поузданости постојеће гасоводне и термоенергетске инфраструктуре,
- развој, модернизација и ревитализација постојеће термоенергетске инфраструктуре, у складу са 

одрживим развојем, заштитом природних и створених вредности и заштитом животне средине. 

Саобраћајна инфраструктура:
- формирање општинских саобраћајних матрица тако да саобраћајнице према постојећим и 

новоустановљеним локалитетима представљају важне - засебне саобраћајне правце у оквиру 
обухваћених општина, како би се задовољили сви нивои будућег интеррегионалног и 
локалног повезивања простора Срема са окружењем,

- формирање мреже путева (посебно нижег хијерархијског нивоа) која треба да створи 
оптималне услове повезивања насеља са окружењем и локалитетима у обухвату слива.

Непокретна културна добра:
- спровођење заштите, очувања и унапређења културних вредности подручја, у циљу 

реализације утврђених мера заштите, са усмеравањем људских активности ка унапређењу 
вредности културног наслеђа. 

Заштита животне средине: 
- заштита и очување постојећих природних вредности и природних ресурса, посебно воде, 

ваздуха и земљишта у зони посебне намене Просторног плана,
- минимизација негативних утицаја антропогених активности у границама обухвата Просторног 

плана, посебно у контексту загађења подземних и површинских вода,
- израда локалних регистара извора загађивања животне средине, као дела националног регистра 

за подручје обухвата Просторног плана у свим општинама на територији Просторног плана,
- успостављање континуалног мониторинга загађујућих материја, чији се посредан утицај 

одражава или може одразити на подручје посебне намене у обухвату Просторног плана,
- предтретман и пречишћавање свих отпадних вода (комуналних и индустријских) пре 

упуштања у природне реципијенте у складу са изабраном технологијом,
- успостављање система за управљање посебним токовима отпада у свим општинама на 

територији обухвата Просторног плана.
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3. КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА  КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 
ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Постојећи тренд загађивања вода све више постаје озбиљан проблем коришћења неких водених 
ресурса у Војводини због потенцијалне могућности уградње загађења у ланац исхране.

Концепција решења датих у Просторном плану даје решење наведеног проблема, а проистиче из 
Претходне студије оправданости са Генералним пројектом заштите слива реке Саве изградњом 
комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода у 
региону Срема, који је урадио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ А.Д. (Завод за 
водоснабдевање, канализацију и заштиту вода) из Београда.

Систем за сакупљање отпадних вода обухвата примарну и секундарну канализациону мрежу са 
припадајућим објектима. Под системом за одвођење отпадних вода подразумевају се и главни 
одводни колектори, са одговарајућим (успутним) објектима којима се сакупљене отпадне воде 
доводе до постројења за пречишћавање. У ове објекте спадају и транзитни колектори (са 
припадајућим објектима) којим се спајају једно или више насеља са циљем њиховог заједничког 
пречишћавања отпадних вода. 

С обзиром да је величина и структура насеља у региону разнолика, предложен је оријентациони 
избор технологије и могућих типова постројења, у зависности од величине насеља. 

Техничко решење подразумева да се сва домаћинства и привредни субјекти на територији групе 
насеља (два или више насеља, или две или више општина) који гравитирају истом сливу, повежу 
на канализациони систем и да своје отпадне воде третирају на заједничком постројењу за 
третман отпадних вода. Насеља за које не постоји могућност повезивања у заједнички 
канализациони систем, предвиђено је да у оквиру једног насеља сва домаћинства и привредни 
субјекти буду прикључени на канализациони систем са постројењем за третман отпадних вода 
које се генеришу само у оквиру тог насеља.

Изградња колектора предвиђена је у оквиру појаса водног земљишта постојећих канала. Треба 
имати у виду да су, осим објеката и опреме на линији пречишћавања, саставни делови 
постројења и:
- технолошке цевне везе, вентили и арматура између и унутар објеката;
- инсталације интерног водовода, канализације, ПТТ, грејања, осветљења;
- командно-управна зграда са пратећим садржајем (канцеларија, контролно- командни центар,

погонска лабораторија, санитарни чвор и др.);
- сервисна зграда (енергетски блок, радионица, магацин);
- портирница;
- интерне саобраћајнице унутар постројења са паркингом;
- ограда око постројења;
- хортикултура и уређење зелених површина.

Пречишћавање отпадних вода

Пре испуштања у реципијент (канализација, површински водоток, подземна средина...) отпадна
вода мора да се пречисти до нивоа којим се неће нарушити прописани квалитет воде у самом
реципијенту. Када се ради о директном испуштању отпадне воде у површински водоток, 
потребно је да се обезбеди да се након мешања отпадне воде и воде реципијента, на
референтном профилу низводно од места испуштања отпадне воде, не наруши прописани
квалитет воде у реципијенту. Овај квалитет је дефинисан домаћом законском регулативом
(Закон о водама) и подзаконским актима (уредбе и правилници) којима се урађује статус вода.

Суштина решења проблема је да се за сваки конкретан случај изнађе оптимално
техноекономско решење пречишћавања отпадне воде, односно да се постигне Потребан
степен пречишћавања (ПСП) отпадне воде кога треба остварити на самом постројењу.

Може се закључити да се домаћа регулатива наслања на препоруке ЕУ када се ради о
захтевима стандарда емисије са постројења за пречишћавање отпадних вода. За разлику од
регулативе ЕУ, домаћа регулатива прописује и максималне граничне и/или препоручене
вредности релевантних параметара загађења у зависности од величине (капацитета)
постројења. Такође, домаћа регулатива узима у обзир и пријемну моћ реципијента независно
од протока воде у њему, што намеће неопходност постизања строжијих критеријума за
квалитет пречишћене воде која се емитује са постројења за пречишћавање, нарочито када се
ради о реципијентима који се налазе у „осетљивим областима“, или у којима је протицај воде
мањи од протицаја пречишћене воде са постројења за пречишћавање.
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При избору технологије пречишћавања треба свакако имати у виду да су код већине насеља
непосредни реципијенти пречишћених вода мелиорациони канали са малим протицајем и
брзинама течења. Код појединих насеља у близини не постоји непосредни водоток који би био
реципијент отпадних вода, па се у том случају разматра могућност да се третирана отпадна вода
испусти у подземну средину. С обзиром да је величина и структура насеља у региону
разнолика, предложиће се оријентациони избор технологије и могућих типова постројења у
зависности од величине насеља.

У пракси се примењују бројни технолошки поступци за пречишћавање комуналних отпадних
вода, почев од оних класичних-екстензивних који се дешавају спонтано у природном
окружењу (септичке јаме, мокра поља, лагуне, ...), до оних савремених - интензивних
поступака, који се дешавају под диригованим условима уз помоћ човека и примењене опреме.
Избор типа пречишћавања је у функцији више различитих фактора (локација, климатски
услови, захтеви реципијента, тј. законска регулатива, економски фактори, друштвено-
социолошки фактори, техничка култура и сл.). Предност треба дати савременим поступцима
пречишћавања, јер омогућују постизање захтеваних ефеката пречићене воде, у кратком
временском року, еколошки су прихватљиви и воде се уз оптималне трошкове рада и 
одржавања. Већина ових технолошких поступака базирана је на комбинацији механичког и
биолошког пречишћавања, са могућношћу додатног (терцијарног) третмана на неком од
уређаја за филтрацију и финалну дезинфекцију.

Код свих типова постројења за третман комуналних отпадних вода, „срце“ система
представља биолошки поступак, као његов најосетљивији део. Биолошки третман отпадних вода
се одвија уз помоћ микроорганизама који у воденој средини и уз присуство кисеоника (у већој
или мањој мери), а понекад и хемикалија/адитива врше разградњу органских материја из
отпадне воде до мање сложених састојака (мање сложени органски молекули, минералне
материје, гасови, биомаса и др.).

Генерално, за третман домаћих употребљених вода из градских и сеоских насеља, примењују се
два различита типа поступака:
1. традиционални поступци који базирају на екстензивним технологијама пречишћавања;
2. интензивни поступци пречишћавања који базирају на примени савремених постројења

(уређаја) са одговарајућом процесном опремом (технолошка, хидромашинска, електро).

Екстензивни поступци пречишћавања засновани су на процесима који се дешавају у
природи, односно на симулацији процеса из природног окружења. У оваквим процесима 
обично се примењује одговарајућа хидромашинска опрема, која је минимална по разноврсности
и броју делова и једноставније је конструкције. Неки од најчешће примењиваних система који
су засновани на екстензивним поступцима за пречишћавање отпадних вода су:
- септичке јаме (саме или у комбинацији са упојним бунаром или инфилтрационим пољем),
- Imhoff-ov таложник,
- биојаме (са и без улошка од биолошке културе),
- мокра поља (wetland-и) са хоризонталним и/или вертикалним током,
- системи за инфилтрацију (са и без медијума за адсорпцију) и др.,
- басени са акватичним биљкама типа пливајуће макрофите,
- различити типови неаерисаних лагуна (анаеробно-аеробне, факултативне, таложне...),
- стабилизациона поља.

Основна карактеристика оваквих система је:
- ограничени ефекти пречишћавања (нпр. за: септичке јаме, Imhoff-ov таложник, биојаме...),
- зависност од променљивости климатских услова (температура ваздуха, падавине, ветар, 

инсолација....), што се одражава на смањену ефикасност пречишћавања,
- немогућност остварења потребног степена уклањања загађујућих материја које нису 

биоразградљиве,
- најчешће се захтева велика површина заузетог земљишта за њихову изградњу (лагуне, мокра 

поља, стабилизациона поља..),
- проблеми са чишћењем-вађењем и одлагањем муља,
- ширење непријатних мириса и аеросола,
- представљају погодни медијум за развој инсеката, глодара и сл.,
- могућност постизања квалитета пречишћене воде на нивоу терцијарног третмана са одржањем 

стабилног квалитета пречишћене воде у дужем временском периоду, (лагуне, мокра поља, 
инфилтрациона поља...).
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Интензивни поступци пречишћавања - савремена решења подразумевају интегрисано 
дејство технолошких јединица у фазама третмана отпадне воде на уређајима смањених габарита 
и чији је рад најчешће аутоматизован и под стручном контролом. Овакви системи могу да се 
граде и на урбаним просторима, с обзиром да је њихов негативан утицај на животну околину 
сведен на најмању меру. Овде је, пре свега, реч о контролисаној емисији непријатних мириса, 
аеросола, буке и сл.

Код савремених система за пречишћавање комуналних отпадних вода осим уобичајених метода 
за примарно (механичко) и секундарно (биолошко) пречишћавање у процес се уводе и неки од 
поступака који се базирају на физичким, физичко- хемијским, хемијским и биолошким методама. 
Овде је пре свега реч о примени разноврсних техника филтрације, адсорпције, дозирања 
хемикалија, дезинфекције и сл.

На савременим постројењима примењује се одговарајућа хидромашинска, технолошка и електро
опрема, са могућношћу мануелног, полуцентрализованог или централизованог вођења процеса и
даљинским управљањем система за пречишћавање.

У зависности од капацитета (величине) постројења и примењеног типа технолошког процеса
пречишћавања, препоручују се различите варијанте за изградњу постројења, нпр:
- код „малих“ постројења: граде се фиксна постројења (тзв. „пакетни“ тип), мобилна 

постројења (тзв. „контејнерски“ тип), постројења типа мокра поља, лагуне...,
- код „средњих“ и „великих“ постројења: граде се постројења у компактној монолитној изведби 

и постројења у разуђеној изведби, са јасно дефинисаним и раздвојеним технолошким 
процесима пречишћавања на линији отпадне воде, муља и отпадних материја.

Имајући у виду да су у региону Срема у сливу реке Саве значајно заступљена насеља са
релативно малим бројем становника, за третман домаћих употребљених вода, у даљем тексту
биће разматране оне технологије - варијанте пречишћавања, које су техно-економски
најпримереније у домаћем окружењу, а које истовремено задовољавају одредбе националне
законске регулативе и препоруке Европске Уније.

При избору технологије пречишћавања треба свакако имати у виду да су код већине насеља
непосредни реципијенти пречишћених вода мелиорациони канали са малим протицајем и
брзинама течења.

4. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
КАНАЛИСАЊА, ОДВОЂЕЊА И ТРЕТМАНА КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА 

Изградњом комуналне инфраструктуре за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода 
насеља у сливу реке Саве започињу активности које имају за циљ дугорочно решавање описаних 
проблема и значајно унапређење комуналног стандарда становништва и привреде региона Срем. 

Период реализације пројекта је до 2040. године, као и постплснска фаза до 2050. године 
(изградња свих планираних недостајућих садржаја). Претпоставка је да ће 2040. године, на 
крају пројектног периода, прикљученост корисника у општинским центрима на будући систем 
јавне канализације бити 100%, док је за остала насеља предвиђена прикљученост 95%.

У оквиру будућег решења каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода, 
предложено је, тамо где постоји могућност, повезивање насеља у централизовани 
канализациони систем са заједничким ППОВ за више насеља. За насеља која, из разлога 
неповољне конфигурације терена, велике удаљености између насеља, као и гравитирање 
различитим сливовима, не могу бити повезана, предвиђени су индивудални канализациони 
системи са ППОВ-ом за свако појединачно насеље.

Најзначајнији централизовани канализациони систем у оквиру Генералног пројекта је 
Регионални канализациони систем Ириг - Рума - Сремска Митровица, чије планско решење 
обухвата повезивање општинских центара Ириг, Рума и Сремска Митровица, и гравитационо 
транспортовање комуналних отпадних вода ова три оштинска центра до заједничког ППОВ-а. 
Изградња колектора предвиђена је у оквиру појаса водног земљишта постојећих канала.

Такође, у оквиру општина Шид и Пећинци планирани су централизовани канализациони системи 
као међумесни, у оквиру којих постоји могућност повезивања:
- општинског центра са неколико сеоских насеља - заједнички ППО,
- више сеоских насеља - заједнички ППОВ.
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Највећи међумесни канализациони систем је канализациони систем са ППОВ у насељу Адашевци, на 
који се прикључује општински центар Шид, као и сеоска насеља Адашевци, Гибарац, Илинци и 
Вашица.

Изградња система за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода значајна је за 
одрживи развој у окружењу, али у великој мери утиче и на квалитет живота у насељима на 
предметном простору, а и шире, јер се унапређују комунални и еколошки стандарди 
свакодневног живота.

Неопходно је нагласити да се изградњом комуналне инфраструктуре, у циљу пречишћавања 
отпадних вода, штити и сама река Сава која је сада једини коначни реципијент отпадних вода 
(директно или преко других водотока). Неопходно је нагласити да четири државе кроз које 
протиче река Сава (Словенија, Хрватска, БиХ и Србија) управљају заштићеним подручјима уз 
река Саву, од њеног извора до ушћа у Дунав и самим тим су преузеле одговорност за очување 
биолошке разноликости заштићених подручја уз реку Саву. Изградња система за прикупљање, 
одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема један је у низу 
корака неопходних за јачање и заштиту природног богатства и културног наслеђа, не само 
региона Срема већ и  Републике Србије, али и  Европе.

Овако конципиран просторни развој и дугорочно решени проблеми сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода, треба да обезбеде привредни развој предметних општина који се 
заснова на:
- јачању извозне оријентације привреде, посебно оне лоциране у индустријским зонама;
- подизању квалитета сектора услуга (транспорт, туризам, комплементарне услуге и др.);
- даљем интензивном развоју сектора малих и средњих предузећа, уз јачање њиховог 

међусобног повезивања, као основног генератора раста конкурентности и запошљавања;
- повећавању транспарентности пословања и побољшању инвестиционе климе.

III ПЛАНСКА РЕШЕЊА

1. УТИЦАЈ СИСТЕМА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, 
ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НА ПРИРОДНЕ 
РЕСУРСЕ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

1.1. УТИЦАЈ СИСТЕМА НА ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ 

Пољопривредно земљиште

Пољопривредно земљиште представља земљиште које се користи у пољопривредне сврхе, или се 
може привести тој намени. На подручју обухвата овог Просторног плана оно представља 
доминантну категорију.
  
Постојеће стање делимичне уређености одлагања отпадних вода са знатним одсуством 
канализационе мреже у руралним насељима, неминовно у одређеној мери негативно утиче на 
пољопривредно земљиште. Испуштање отпадних вода из домаћинстава у септичке јаме и копане 
упојне бунаре, загађује подземне воде, а фарми и мањих производних погона у јаруге, канале, или 
потоке загађује надземне примарне реципијенте, што у оба случаја директно или индиректно у мањој 
или већој мери зависно од степена нечистоће, контаминира и пољопривредно земљиште у окружењу.

Са аспекта заштите и очувања пољопривредног земљишта, реализација планских решења пружа 
могућност да се сублимирањем отпадних вода и елиминисањем неуређених реципијената смање 
и локализују површине пољопривредног земљишта које је у директном додиру, или под 
индиректним утицајем отпадних вода.
  
Одлука о решењима начина пречишћавања, у значајној мери условљава и површине које ће 
захватати уређаји за пречишћавање. Интенција је да се у свим појединачним случајевима, где је 
то технички могуће и економски оправдано, граде савремена постројења за интензивни начин 
пречишћавања вода која обухватају мање површине и пружају већу заштиту околини, а самим 
тим и пољопривредном земљишту у окружењу.

Што се тиче пољопривредног земљишта у посебној намени простора оно ће делом бити нарушено 
изградњом планираних садржаја, а промена намене пољопривредног у грађевинско земљиште ће 
се вршити у складу са важећим законима. 
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На појединим местима, где не постоје техничке могућности, или за то нема економске 
оправданости примениће се ектензивни начин (помоћу лагуна), чиме се узурпирају веће 
површине, често пољопривредног земљишта, а уз то су и веће могућности граничних додира са 
истим. Стога ова екстензивна решења треба свести на најмању неопходну меру.

У сваком случају, имплементацијом планског решења површине пољопривредног земљишта која 
ће бити у додиру са отпадним водама и изложене њиховом негативном утицају биће значајно 
смањене.

Шуме и шумско земљиште

Шумско земљиште на простору обухватап Просторног плана према Закону о шумама, обухвата 
шуме Сремског шумског подручја и шуме Националног парка „Фрушка гора“.

  
На простору обухвата Плана, највећим површинама под шумама и шумским земљиштем газдује 
ЈП „Војводинашуме“ и ЈП Национални парк „Фрушка гора“, а мањим површинама ЈП „Воде 
Војводине“. Шуме ЈП „Воде Војводине“ са налазе уз насипе и основну каналску мрежу и у 
функцији су  њихове заштите.

Шумско земљиште у складу са Законом о шумама, је земљиште на коме се гаји шума, или 
земљиште на коме је због његових природних особина рационалније да се гаји шума, као и 
земљиште на коме се налазе објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању 
општекорисних функција шума и које не може да се користи у друге сврхе, осим у случајевима и 
под условима које прописује Закон о шумама.

Шумским земљиштем у оквиру обухвата Плана треба газдовати у складу са мерама заштите 
биодиверзитета, а у оквиру заштићених подручја у складу са мерама које су прописане у 
важећим актима о заштити. Шуме у оквиру заштићених подручја имају, пре свега заштитну, а 
затим и социо-културну функцију. 

Шумама и шумским земљиштем на основу Закона о шумама, газдоваће се на основу планова
газдовања шумама (план развоја шумске области, основа газдовања шумама и програма 
газдовања шумама), који  међусобно морају бити усаглашени.

Уколико се врши промена намене шумског земљишта,  вршиће се у скаладу са Законом о шумама
уз сагласност надлежног Министарства и у складу са Законом о планирању и изградњи. Шумом и 
шумским земљиштем за коју је извршена промена намене, до привођења планираној намени 
газдује сопственик, односно корисник шума у складу са Законом о шумама. 
 
Систем за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода нема утицаја на шуме и 
шумско земљиште. 

Воде и водно земљиште  

Водно земљиште у смислу Закона о водама, јесте земљиште на коме стално или повремено има 
воде (корито за велику воду и приобално земљиште), због чега се формирају посебни 
хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају на акватични и приобални 
екосистем. Водно земљиште текуће воде, у смислу Закона о водама, јесте корито за велику воду 
и приобално земљиште. 

Водно земљиште стајаће воде јесте корито и појас земљишта уз корито стајаће воде, до највишег 
забележеног водостаја. Водно земљиште обухвата и напуштено корито и пешчани и шљунчани 
спруд који вода повремено плави и земљиште које вода плави услед радова у простору 
(преграђивања текућих вода, експлоатације минералних сировина и слично). Приобално 
земљиште јесте појас непосредно уз корито за велику воду водотока који служи одржавању 
заштитних објеката и корита за велику воду и обављању других активности које се односе на 
управљање водама.

Намена водног земљишта регулисана је Законом о водама, којим су дефинисане забране, 
ограничења права и обавезе власника и корисника водног земљишта и водних објеката. Водно 
земљиште је намењено за одржавање и унапређење водног режима у складу са овим законом и 
актима донетим на основу овог закона, а посебно за:
- изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката;
- одржавање корита водотока и водних објеката;
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- спровођење мера које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода; 
уређење и коришћење вода и заштиту вода.

Границе и намена водног земљишта не могу се мењати без посебне сагласности ЈВП „Воде 
Војводине“. Планском и техничком документацијом предвидети одговарајућа решења којима ће 
бити спречено загађење подземних и површинских вода, као и промена постојећег режима воде.

Водно земљиште у обухвату Просторног плана представљају све текуће и површинске воде, 
водозаштитна подручја и захвати, водне акумулације и ретензије. Заштићено је према важећим 
прописима. 

Геолошки ресурси

Минералне сировине су заступљене као неметаличне сировине, подземне и геотермалне воде.

Будући развој сектора минералних сировина (обухватајући и коришћење подземних вода), а 
такође и рударства, као једне од важних привредних грана, подразумева:
-  интензивирање и финализовање основних геолошких и хидрогеолошких истраживања;
-  извођење детаљних истраживања у ширим зонама познатих лежишта;
-  коришћење научних сазнања у сврху проналажења нових, економски значајних 

концентрација минералних сировина;
-  при отварању и раду рударских објеката стриктно поштовати и примењивати еколошке услове 

и стандарде и најбоље доступне технике заштите животне средине, укључујући и потпуну 
рекултивацију терена по завршетку рударских радова.

Геолошка истраживања чврстих минералних сировина треба ограничити на ниво проспекцијских 
истраживања, у циљу глобалног и потпунијег сагледавања минералног богатства.

На подручју обухвата Просторног плана могу се планирати истраживања и експлоатација 
подземних вода, геотермалних извора, неметаличних и металичних сировина у складу са 
Дугорочном стратегијом и политиком развоја геолошких истраживања на подручју АП Војводине.

Утицај на просторни развој подручја

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода насеља општина Региона Срем у зони слива реке Саве, којим је 
приказана основна концепција будућег развоја регионалног и индивидуалних система 
каналисања града Сремска Митровица и општина Рума, Шид, Пећинци и Ириг са могућим 
решењима, представља основу за израду неопходних урбанистичко - планских докумената и 
детаљнијих нивоа пројектовања.

Зато за све објекте из усвојене концепције треба резервисати локације или коридоре у простору 
на коме ће се мрежа и објекти градити, сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи, и 
тиме отвори могућност израде идејних и главних пројеката.

Концепција просторног развоја поменутих ЈЛС заснива се, између осталог и, на следећим 
полазиштима:
- одрживи развој еколошко прихватљивих, традиционалних делатности (индустрије, 

пољопривреде  - на  бази производње органске хране,  и др), и еколошко прихватљивих 
нових активности, у првом реду туризма;

- континуирано очување и развој културног идентитета локалног становништва;
- очување и заштита водних ресурса, пољопривредног земљишта и коришћење обновљивих 

извора енергије;
- мултифункционално коришћење земљишта које омогућава вишеструке ефекте и користи.

Овако конципиран просторни развој и дугорочно решени проблеми сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода, треба да обезбеде привредни развој предметних општина који се 
заснива на:
- јачању извозне оријентације привреде, посебно оне лоциране у индустријским зонама;
- подизању квалитета сектора услуга (транспорт, туризам, комплементарне услуге и др.);
- даљем интензивном развоју сектора малих и средњих предузећа, уз јачање њиховог

међусобног повезивања, као основног генератора раста конкурентности и запошљавања;
- повећавању транспарентности пословања и побољшању инвестиционе климе.
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Реализација пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општина 
Региона Срем у зони слива реке Саве, са аспекта просторне подобности, може се позитивно оценити, 
уколико се објекти и канализациона мрежа трасирају тако да не угрожавају постојеће или планиране 
објекте, као и планиране намене коришћења земљишта, уколико се простор и грађевинска површина 
рационално користе и поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре.

1.2. УТИЦАЈ СИСТЕМА НА ПРИРОДНА ДОБРА

Приликом лоцирања дистрибутивне мреже за одвођење отпадних вода и избора локација за 
постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), водити рачуна о просторним целинама од значаја за 
очување биолошке и геолошке разноврсности. У обухвату Плана се налазе заштићена подручја, еколошки коридори 
и станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста. У оквиру ових просторних целина, потребно је 
спроводити заштиту простора у складу са мерама заштите природе. 

У заштићеним подручјима спровести мере заштите на основу акта о заштити. Подручје за које je
покренут поступак заштите сматра се заштићеним у смислу Закона о заштити природе.

Заштита строго заштићених врста се спроводи у складу са критеријумима Правилника о 
проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и 
гљива („Службени гласник PC“, бр. 5/10, 47/11 и 32/16), забраном коришћења, уништавања и 
предузимања свих активности којима се могу угрозити дивље врсте и њихова станишта, као и 
предузимањем мера и активности на управљању популацијама. 

Заштита заштићених дивљих врста се спроводи у складу са овим Правилником, ограничењем 
коришћења, забраном уништавања и предузимања других активности којима се наноси штета 
врстама и њиховим стаништима као и предузимањем мера и активности на управљању популацијама.

На простору подручја која су планирана за заштиту, активности и садржаји се морају ускладити 
са мерама заштите станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја. 

Eколошки коридори омогућавају комуникацију између заштићених подручја и/или станишта 
заштићених и строго заштићених врста. Формирање и очување проходности еколошких 
коридора, који треба да преузму неке функције природне вегетације, је од приоритетног значаја 
за дугорочни опстанак биодиверзитета ширег региона.
  
Концепција заштите еколошких коридора, подразумева и успостављање њихових заштитних зона у 
којима је потребно уважавати мере заштите од штетних спољних утицаја, како би ови коридори 
испуњавали своју функцију. Заштиту еколошке мреже је потребно спроводити на основу Уредбе о 
еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10), којом се обезбеђује спровођење мера 
заштите ради очувања предеоне и биолошке разноврсности, одрживог коришћења и обнављања 
природних ресурса и добара и унапређења заштићених подручја, типова станишта и станишта 
дивљих врста.

Приликом избора локација за постројења за пречишћавање отпадних вода, иста се не могу планирати на заштићеним 
подручјима, као и на стаништима заштићених и строго заштићених врста. У изузетним случевима, уколико због 
специфичних карактеристика терена (нпр. рељефа или хидролошке мреже), не постоји могућност проналажења 
алтернативне локације, могућа је изградња постројења или делова комлекса пречистача на рубном делу површине 
издвојених станишта заштићених и строго заштићених врста под одређеним условима. Потребно је спречити
фрагментацију станишта, а за уништени део станишта применити компензацијске мере на основу Закона о 
заштити природа, а у складу са решењем које доноси надлежно Министарство на предлог Покрајинског завода за 
заштиту природе. При одређивању ових мера, предност дати локалитетима који имају исте или сличне особине као 
и оштећени локалитет. За избор планског решења који обезбеђује очување кохерентности еколошке мреже, 
неопходно je тражити претходно мишљење Покрајинског завода за заштиту природе. Према одредбама Члана 9.
Закона о заштити природе, компензацијске мере ce одређују актом о условима заштите природе у поступку израде 
планова, програма, пројеката итд.

Инфраструктурни водови, такође, могу утицати и на заштићена подручја као што су споменици 
природе (заштићени паркови, дрвореди и простори заштићених стабала). 

На овим просторима планирати само минималну неопходну инфрастуктуру за функционисање 
постојећих садржаја и објеката. Све остале инфраструктурне водове који нису неопходни на 
самом простору ових заштићених подручја, планирати ван њихове границе.
1.3. УТИЦАЈ СИСТЕМА НА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА  
  
У обухвату Просторног плана и у зони планираног система комуналне инфраструктуре 
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каналисања, одвођења и третмана комуналних отпаних вода слива реке Саве налази се већи 
број непокретних културних добара (НКД) и добара под претходном заштитом. Приликом 
изградње планираног система комуналне инфраструктуре може доћи до угрожавања непокретних 
културних добара и добара под претходном заштитом, као и археолошких локалитета, који се 
налазе у непосредној близини истог. 

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, као надлежна установа за заштиту, је 
евидентирао и начинио Списак угрожених и потенцијално угрожених непокретних културних 
добра, добара под претходном заштитом и њихове заштићене околине непосредно угрожених 
изградњом система комуналне инфраструктуре:

 Потенцијално угрожени меморијални комплекси, споменици и спомен обележја: 

Општина Шид:
- насеље Илинци - добро под претходном заштитом - дислокација није дозвољена                             

- траса потисног колектора централног ППОВ (међумесни);
- насеље Бикић До - добро под претходном заштитом - дислокација није дозвољена                          

- траса потисног колектора централног ППОВ (међумесни);
Општина Рума:
- насеље Грабовци - добро под претходном заштитом - дислокација није дозвољена                         

- траса потисног колектора појединачног насељског ППОВ; 
- насеље Станојевци: добро под претходном заштитом - дислокација није дозвољена

- траса потисног колектора појединачног насељског ППОВ; 
Општина Ириг:
- насеље Нерадин - добро под претходном заштитом - дислокација није дозвољена                       

- траса потисног колектора појединачног насељског ППОВ;
- насеље Јазак - добро под претходном заштитом - дислокација није дозвољена

- траса потисног колектора појединачног насељског ППОВ;
Општина Пећинци:
- насеље Суботиште - непокретно културно добро од изузетног значаја - дислокација није 

дозвољена; 
- траса потисног колектора централног ППОВ (међумесни);                     

- насеље Суботиште - добро под претходном заштитом - дислокација дозвољена
- траса потисног колектора централног ППОВ (међумесни);

- насеље Огар - добро под претходном заштитом - дислокација дозвољена
- траса потисног колектора централног ППОВ (међумесни);

- насеље Огар - добро под претходном заштитом - дислокација није дозвољена
- траса потисног колектора централног ППОВ (међумесни).

1.4. УТИЦАЈ СИСТЕМА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ    

Заштита природних ресурса, пре свега површинских и подземних вода, ваздуха и земљишта, 
подразумева дефинисање низа мера и активности чија ће спровођење у поступку даљег планирања 
простора, резултирати квалитетним и међусобно усаглашеним планским решењима. 

Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода на простору обухвата Просторног плана, 
имаће позитиван утицај на квалитет површинских и подземних вода, али индиректно и на 
квалитет земљишта. 

Током функционисања система за пречишћавање отпадних вода очекивано је повећање буке на 
конкретним локалитетима, али може доћи и до појаве непријатних мириса у зависности од 
изабране технологије. 

У циљу заштите животне средине, дефинишу се одређене планске активности и мере које се односе 
на подручје посебне намене, односно обухват Просторног плана, а чији садржаји могу имати 
директан или посредан утицај на ово подручје и то:
- одрживо коришћење природних ресурса и успостављање континуираног праћења стања животне 

средине, праћењем емисије загађујућих материја у ваздух на емитерима привредних субјеката, 
квалитета површинских и подземних вода и земљишта (пољопривредног и непољопривредног), и 
мониторинга буке (у зони утицаја постојећих привредних објеката);

- забрана упуштања непречишћених вода у упојне бунаре, природне ретензије и водопропусне 
септичке јаме или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са подземним и 
површинским водама, посебно на подручју посебне намене;
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- забрана упуштања у природне реципијенте било каквих вода осим атмосферских и условно 
чистих расхладних вода;

- обавезно пречишћавање (примарно и секундарно) отпадних вода до траженог степена квалитета, 
уколико се планира њихово испуштање у реципијенте;

- правовремено реаговање у случају акцидентних ситуација, посебно у комплексима и повредивим 
зонама око севесо постројења, али и других загађивача на подручју обухвата Просторног плана;

- коришћење биолошких и биотехничких средстава у пољопривреди, у циљу очувања биолошке 
разноврсности на територији заштићених подручја и посебне намене;

- контролисана примена хемијских средстава у пољопривредној производњи и адекватно 
управљање стајњаком и другим производима;

- санација и рекултивација неуређених одлагалишта отпада, екплоатационих поља на подручју 
посебне намене и осталих деградираних површина; 

- одлагање комуналног и других врста отпада у складу са регионалним плановима управљања 
отпадом и локалним плановима за територијалне јединице које су обухваћене овим Просторним 
планом и

- нешкодљиво одлагање лешева животиња и других отпадака животињског порекла које организује 
локална самоуправа са својом зоохигијенском службом, у складу са Законом о ветеринарству, до 
објеката за сабирање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, на начин који не 
представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.

Утицаји на животну средину током извођења радова

Радови на изградњи планираних објеката и инфраструктуре у оквиру пројекта сакупљања, 
одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља Срема у зони слива реке Саве обухватају:
- системе за сакупљање отпадних вода (садрже примарну и секундарну канализациону мрежу 

са припадајућим објектима);
- системе за одвођење отпадних вода (садрже и главне одводне колекторе, са успутним 

објектима, којима се сакупљене отпадне воде доводе до постројења за пречишћавање и 
транзитне колекторе, са припадајућим објектима, којима се спајају једно или више насеља са 
циљем њиховог заједничког пречишћавања отпадних вода;

- изградњу постројења за пречишћавања отпадних вода.

Приликом извођења ових радова и експлоатације система, могући су значајни утицаји на 
животну средину кроз ексцесне хаварије опреме и инфраструктурних објеката.

Све врсте радова праћене су повећаним оптерећењем локалних саобраћајница прометом 
грађевинских и транспортних возила. За потребе транспорта користи се регионална и локална 
путна мрежа.

Повећање промета саобраћаја има утицаја на ваздух, кроз повишење нивоа буке и појаву 
прашине у околини у периоду одвијања саобраћаја. Прашина и бука се јављају и на самом 
градилишту у току земљаних радова, као и приликом изградње, када се честице прашине и 
грађевинског материјала лако подижу ветром и разносе по околини.

Присуство грађевинских машина незнатно повећава ризик и од загађивања земљишта 
испуштеним машинским уљима и средствима за подмазивање.

Утицаји на животну средину током екслоатационог периода ППОВа

Код свих постројења за пречишћавање отпадних вода предвиђен је третман материја које настају 
као нуспродукт пречишћавања отпадне воде, односно:
- чврсти отпадни материјал који се сакупља на решеткама; 
- песак и седиментне материје које се издвајају на дну песколова и
- масти, уља и пливајуће материје који се сакупљају на површини воде у песколову- мастолову.

Чврсти отпаци са грубе (резервне) решетке се сакупљају ручно и одлажу у контејнер, а са фине 
решетке, односно са интегрисаног-компактног уређаја, након издвајања, се пресују у компактору 
и одлажу у контејнер. Контејнер са отпатцима се камионом за комунални отпад одвози на 
санитарну депонију.

Песак и остале седиментне материје из песколова се пумпама убацују у посебан контејнер, а 
затим се камионом одвозе са постројења ради даљег коришћења или трајног одлагања.
Масти, пливајуће материје и уља који се сакупљају на површини воде у песколову преко 
посебног прелива и ручно се издвајају у посебне канте, а потом одвозе са постројења на 
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спаљивање или даљу рафинацију. Није дозвољено да се овај отпад одвози на депонију 
санитарног отпада, без претходног адекватног третмана.

Највећа бука на постројењу потиче  од рада  хидромашинске опреме. Тамо где је то могуће 
предузимају се мере на заштити радног особља уградњом затворених кућишта, хауби, зидова и 
сл. Примера ради, дуваљке се испоручују са заштитном хаубом и налазе се у изолованом 
бетонском објекту (станица за ваздух), при чему је ниво буке на удаљености на око 5 m од 
објекта станице реда величине око 30-40 dBА. Сви објекти постројења са сталном посадом су на 
довољној удаљености од извора буке, тако да иста не утиче штетно по људско здравље. 

Хоризонталне и вертикалне вибрације могу да потичу од рада електромоторних агрегата. Избор и 
конструкционо решење агрегата у потпуност анулира непожељне вибрације, те је по овом 
параметру постројење у било којој од разматраних варијанти нешкодљиво по животну околину.

Непријатни мириси се највећим делом стварају на линији прелиминарног третмана (пумпна 
станица сирове воде, решетке, песколов) и на линији муља, а мање на линији биолошког 
пречишћавања. 

Емитовани аеросоли не ставарају нежељене ефекте по околину и по запослене у комплексу 
постројења.

Генерално, ублажавање и смањење утицаја пројекта на животну средину могуће је применом 
мера, међу којима су и:
- заштита ресурса вода у оквиру прописаних зона санитарне заштите;
- примена адекватних мера за смањење негативног утицаја на животну средину и еко систем у 

току експлоатације објеката и изградње будућих објеката.

Међутим, код постројења капацитета изнад 20.000 ЕС, као и код свих постројења која су 
лоцирана у непосредниј близини насеља, меру представља предвиђени третман гасова са 
непријатним мирисима. Гасови са непријатним мирисима у највећој мери се продукују у објекту 
црпилишта пумпне станице, на уређају за предтретман (решетке и песколов), као и у објекту за 
механичку дехидратацију муља.

Код постројења која су лоцирана на месту које је знатно удаљено од сталног боравишта људи, 
овим пројектом је из економских разлога предвиђено да се загађени ваздух посебно не третира, 
већ да се из наведених објеката исти елиминишу вентилацијом (природно проветравање и 
принудно помоћу вентилатора).

2. УТИЦАЈ СИСТЕМА HA ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА

Србија је тренутно међу најзагађенијим земљама у Европи, а налази се при дну лествице европских земаља у погледу 
комуналне опремљености, што угрожава здравље становништва, скраћује просечан животни век, погоршава квалитет 
живота и утиче на неравномеран регионални развој. Пречишћавање воде је посебно изражен проблем. 

Насеља (градска - урбана или сеоска - рурална) су места сталног или повременог боравка људи у којима се одвија њихов 
лични и друштвени живот. Становање задовољава једну од основних људских потреба - потребу за опстанком, 
физичком заштитом и сигурношћу. Истовремено становање треба да омогући задовољавање многих других човекових 
психолошких, социјалних, економских и друштвених потреба. Степен изграђености инфраструктуре у једном простору 
је одувек одређивао квалитет живота. 

Регион Срема у делу слива реке Саве, са преко 190.000 становника у 89 насељених места, нема адекватно решено 
питање сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода које се стварају на овом подручју.

У досадашњем периоду, у региону Срем, у сливу реке Саве, предузимано је више различитих активности на решавању 
проблема везаних за систем за сакупљање и одвођење отпадних вода. Нажалост осим постојања канализационих мрежа 
у граду Сремска Митровица, општинским центрима Рума, Пећинци и Ириг и веома малом броју сеоских насеља, чија 
укупна дужина износи око 315 km управљање отпадним водама са ове територије је доста ограничено.

Наиме, у региону се употребљене комуналне воде упуштају директно, без пречишћавања, у реку Саву и њене притоке, 
док се индустријске отпадне воде, за које практично само у случају малог броја фабрика постоје одређени предтретмани, 
без обраде упуштају у околне водотоке.

Утицај посебне намене на развој и функционисање насеља, али и њиховог природног окружења, се односи на:
- идентификацију подручја посебне намене као потенцијала за одређене видове међунасељске, 
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међуопштинске и итеррегионалне сарадње у обухвату Просторног плана;
- побољшање квалитета животних услова у насељима, након изградње регионалног, 

међунасељског и појединачних ППОВ, тј. примарне и секундарне канализационе мреже са 
припадајућим објектима;  

- развој ефикасне инфраструктуре који укључује - саобраћај, водопривреду, енергетику, 
телекомуникације - пружа услуге које су од кључног значаја за развој насеља, како 
квалитетнијих услова за живот становника, тако и за развој привредних делатности 
(индустрије, пољопривреде, услуга и других делатности).

2.1. УТИЦАЈ СИСТЕМА СА ДЕМОГРАФСКО-СОЦИЈАЛНОГ АСПЕКТА

Системским решењем проблема свих отпадних вода Саве дугорочно ће се решити проблем и 
значајно унапредити комунални стандард становништва и привреде региона Срем.

Дугорочно посматрано, нереализација пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних
вода насеља општина региона Срем у зони слива реке Саве доводи до трајног угрожавања целог
слива ове реке и нарочито угрожава квалитет изворишта водоснабдевања. Нереализација
пројекта може довести до поремећаја у комуналном опремању свих насеља и до стагнације
повећања степена прикључености корисника на регионални и локални канализациони систем.  

2.2. УТИЦАЈ СИСТЕМА СА ЕКОНОМСКОГ АСПЕКТА

Дугорочним решавањем проблема сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода 
обезбедиће се привредни развој Града Сремска Митровица и општина у обухвату Просторног 
плана. Решење проблема свих отпадних вода подручја, укључујући и индустријске отпадне воде 
позитивно ће утицати на креирање подстицајног инвестиционог амбијента, економски развој 
посматраног подручја, унапређење стандарда живота становништва, као и унапређење 
еколошких стандарда и заштиту животне средине.

Последица нереализације пројекта којим се решава проблем свих отпадних вода, може бити осим 
поремећаја у комуналном опремању насеља и у смањењу броја нових инвеститора, због 
неадекватног комуналног опремања потенцијалних локација. И поред тога што инвестициони 
пројекти из области пречишћавања отпадних вода имају дуг период између почетка улагања и 
повраћаја средстава, као и високе трошкове изградње и висок степен економског ризика, те 
углавном не доносе ефекте инвеститору, њиховом реализацијом се обезбеђује корист за ширу 
заједницу.

Спровођење инвестиционог пројекта каналисања и пречишћавања отпадних вода насеља 
општина Региона Срем у зони слива реке Саве значајна је за модернизацију целокупног сектора 
вода региона и поменутих општина као интегралног дела модернизације целокупне привредне 
инфраструктуре. Реализацијом овог пројекта стварају се услови за системско решење проблема 
свих отпадних вода подручја на који се пројекат односи, за временски период до 2050. године.

Поред директних ефеката које реализација пројекта има на државну економију (приходи од
пореза на додату вредност, приходи од пореза на добит предузећа, доприноси на зараде, таксе и
сл.), индиректни друштвено-економски ефекти пројекта су такође веома значајни. Експлоатација
пројекта треба позитивно да утиче на:
- унапређење еколошких стандарда и заштиту животне средине; 
- унапређење стандарда живота становништва; 
- креирање подстицајног инвестиционог амбијента; 
- економски развој општина, који се може мерити повећањем њиховог бруто друштвеног

производа.

2.3. УТИЦАЈ СИСТЕМА СА ТЕХНИЧКОГ АСПЕКТА

Планирани век експлоатације инфраструктуре, објеката и опреме је 22 година, што је у складу са
обрачунатом амортизацијом. С обзиром да је предвиђена фазна изградња, за потребе анализе
оправданости улагања, узет је плански период од 30 година.
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У погледу врсте материјала за цевоводе за сакупљање отпадних вода, могу се у принципу
применити сви, на тржишту расположиви за ту намену, цевни материјали (PVC, PEHD,
полиестер, керамика и сл.).

Због услова одржавања, за минималне пречнике примарне мреже не треба усвајати мање
профиле од Ø 300mm. На потезима са већим нагибима терена и скромнијим протицајем,
може се применити и Ø 250 mm. У секундарној мрежи се прописује минимални пречник                   
Ø 250 mm, а на стрмијем теренима у селима, може се усвојити и Ø 200 mm. Минимални пречник
кућних прикључака не сме бити испод Ø 150 mm. Треба имати у виду да мањи пречници
захтевају веће нагибе, а тиме и веће дубине укопавања што у равничарским пределима може
бити значајно, па је некада боље усвојити веће пречнике што је повољније и са аспекта
одржавања колекторске мреже.

Материјали за цевоводе за одвођење отпадних вода су уобичајени, као и за мрежу, осим у
случајевима цевовода под притиском, када могу бити и челични.

Када се говори о постројењима за третман отпадних вода, за насеља изнад 20.000 ЕС, сви
објекти на постројењу се изводе од армираног бетона и као засебни, међусобом раздвојени
објекти. Комплетна постројења са свом пратећом инфраструктуром реализују се одмах, при чему
се оставља потребан грађевински простор за евентуалну капацитативну и/или технолошку
надградњу (нпр: увођење терцијарног третмана - филтрација, дезинфекција) у случају
потребе, или немогућности да се на почетку изградње постројења не могу обезбедити
неопходна финансијска средства.

3. ОДНОС СИСТЕМА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 
ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА ПРЕМА 
ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ И ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА  

3.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Основно концепцијско определење у домену путне - друмске инфраструктуре за све локалне 
самоуправе у обухвату просторног плана (Ириг, Рума, Пећинци, Шид и Град Сремска Митровица)
је побољшање капацитивних могућности предметних државних путева6, безбедности и нивоа 
саобраћајне услуге (ДП А3, бр.19, бр.20, бр.21, бр.120, бр.121, бр.122, бр.123, бр.124, бр.126, 
бр.127, бр.128, бр.313, бр.314, бр.316, бр.317, бр.318) као основних путних капацитета, који ће 
нудити виши ниво комфора и бољу повезаност овог простора са окружењем. 

Предметни државни путеви такође ће у наредном периоду, поред своје основне функције у 
међурегионалном и међуопштинском повезивању, преузети и значајан део у обезбеђивању 
саобраћајне доступности локалитетима у оквиру обухвата плана. 

Операционализација концепције у домену путног - друмског саобраћаја је и задржавање свих 
саобраћајних капацитета нижег хијерархијског нивоа (општинских, атарских, шумских и других
приступних путева) уз потребу реконструкције и уклапања у нове функционално-саобраћајне 
матрице овог простора и окружења. Овакав концепт уређења саобраћајница у оквиру простора 
обухвата утицаће на формирање нове јединствене саобраћајне мреже, која ће у потпуности 
побољшати везе у зони обухвата са насељима, окружењем, свим садашњим и будућим објектима 
каналисања одвођења и третмана комуналних отпадних вода слива реке Саве у региону Срема.

У концепту сагледавања могућих траса нових приступних путева ка предметном простору, 
предложена су решења (верификована кроз планове локалних самоуправа у обухвату), која се лако 
могу реализовати, без повећања трајекторија путовања, експлоатационих трошкова и без 
значајнијих неповољних утицаја на систем прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

Концепцијско определење у домену водног саобраћаја (проистекло из планске и стратешке 
документације Републике и АП Војводине) је укључивање потенцијала водног - пловног пута реке 

6     Донета је  Уредба о категоризацији државних путева у складу са  текстом Уредбе, је 
направљена паралела са некадашњим   

   ДП: М-1/ДП А3, М-18/бр.19, Р-116/бр.20, М-21/бр. 21, Р-103/бр.120,Р-128/бр.121, Р-106/бр.122, Р-116/бр.123, 
   Р-208/бр.124, Р- 109/бр.126, Р- 106/бр.127, Р-121/бр.128, Р-130/бр.313, Р-106/бр.314, Р-103.3/бр.316, Р-

121/бр.317, 
   Р-103.4/бр.318
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Саве у дестинације транспорта робе и путника, путем водних превозних средстава и/или уз 
интегрално повезивања са осталим облицима саобраћаја. За релизацију потребних садржаја водног 
саобраћаја у оквиру обале Саве, постоје одговарајући просторни и хидролошки услови.   

Концепција железничког саобраћаја такође се заснива на усвојеним планским и стратешким 
документима (ППРС, РПП АПВ, Стратегија развоја саобраћаја РС) што подразумева задржавање 
постојећих високорангираних пруга (магистралне бр.1, регионална бр.8, локална бр.14) у оквиру 
утврђених коридора и побољшање експлоатационих параметара реконструктивним мерама и 
изградњом. Овим мерама железница ће се приближити захтеваном европском нивоу превозне услуге 
и створиће се солидни услови за интеграцију са осталим видовима саобраћаја (транспорт путника: 
возила-вагони-пловила).

Концепција развоја немоторног саобраћаја на предметном простору предвиђа формирање и развој 
капацитета немоторних - пешачко-бициклистичких кретања кроз дефинисање коридора 
бициклистичких стаза уз реку Саву - перспективног међународног цикло коридора, националног
цикло коридора уз падине Фрушке Горе, цикло коридора Срем, пешачких и бициклистичких стаза 
унутар насеља.  

Ваздушни саобраћај (јавни путнички и карго превоз) у зони обухвата просторног плана није
заступљен. У планским документима вишег реда који обухватају ово подручју је предвиђено 
успостављање капацитета овог вида саобраћаја, ваздушне луке - спортског аеродрома Велики 
Радинци.  

Генерални закључак који се може извести у смислу утицаја посебне намене простора на развој и 
унапређење саобраћајне инфраструктуре, посебно узимајући у обзир да је посебна намена простора 
ван већих урбаних агломерација и насеља и да посебна намена нема значајнији утицај на 
саобраћајне коридоре и објекте. Предметни саобраћајни капацитети који су постојећи (државна 
путна  мрежа, регионалне  пруга, општински путеви) су већином изграђени, док планирани 
капацитети делимично пролазе кроз посебну намену и имају врло ограничене реперкусије на избор, 
врсту, тип и сложеност објеката саобраћајне инфраструктуре (пратећи садржаји путева, 
бициклистичке стазе  и опрема, саобраћајно-туристичка сигнализација).

3.2. ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

На основу анализе постојећих података о водоснабдевању на разматраном подручју, као и на
основу постојећих пројеката водоснабдевања и броја становника, односно, броја корисника, 
усвојена је специфична потрошња од становништва 2050. године и она износи 180 l/kor/dan.
Специфична потрошња од привреде 2050. године израчуната је у односу на специфичну
потрошњу од становништва, а на основу просторних планова и планова генералне регулације
(планиране површине будућих радних зона) и то:
- за општинске центре 50-60% у односу на специфичну потрошњу од становништва 2050.

године; 
- за сеоска насеља 10-20% у односу на специфичну потрошњу од становништва 2050. године.

qукупно (l/kor/dan)= qстановништво + qпривреде. 

Норма отицаја употребљених вода добијена је као производ претпостављеног коефицијента
отицања у канализациону мрежу и специфичне потрошње.

Усвојено је да су коефицијенти отицања износе за:
- општинске центре  0,8; 
- сеоска насеља  0,7. 

Усвојено је да количине инфилтрованих вода износе 40% од норме отицаја у сувим
периодим, односно 60% у кишним периодима.

Како потребе за водом варирају у току године, сезоне, месеца и дана, то сагласно потрошњи воде 
варира и продукција отпадних вода, што треба имати у виду приликом димензионисања објеката за 
њихово прикупљање, евакуацију и пречишћавање. Неравномерност продукције отпадних вода је 
мања код већих урбаних агломерација захваљујући уједначенијим активностима током читавих 24 
сата. Код сеоских насеља је више изражена дневно-ноћна разлика у активностима, па чак и у току 
самог радног дана разлике су значајне између јутарњих и подневних активности. Такође могу
постојати разлике и код појединих сеоских насеља. Она која су ближе градским насељима, или су са 
својим егзистенцијалним активностима ближе оријентисани ка њима, настоје да их у некој мери 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

64



Страна 3544 - Броj 54 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 20. децембар 2019.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

прате и у погледу комуналног стандарда, односно потрошњи воде. Из претходно наведених 
опсервација у овом генералном пројекту усвојени су различити дневни и часовни коефицијенти 
неравномерности за градска и сеоска насеља.

Табела 9. Коефицијенти неравномерности

Тип насеља kdn kh kopšti

Сеоско насеље 1,5 2 3,0
Градско насеље 1,2 1,5 1,8

На основу усвојених коефицијаната неравномерности прорачуном се долази до меродавних
количина отпадних вода.

Qsr.dn = Nkor* q / 86400

Qmax.h = Qsr.dn * kh

Qinf.kiša = Qsr.dn * 0,6

Qmax.h, kiša = Qmax.h  + Qinf.kiša 

У наредним таблицама приказане су укупне количине отпадних вода са карактером
комуналних отпадних вода од становништва и привреде.

Табела 10. Општина Рума - 2050

Насеље
2050

Nst Nkor
Норма
потр.

(l/kor/
dan)

Норма
отиц.

(l/kor/
dan)

Qdn,sr 
(l/s)

Qmax,h
(l/s)

Qinf,
киша
(l/s)

Qmax,h
киша
(l/s)

Рума 37.639 35.757 297 238 98,3 147,5       59,0 206
Жарковац 1.720 1.634 236 165 3,1 6,3 1,9 8
Путинци 4.901 4.656 236 165 8,9 17,8 5,3 23
Доњи Петровци 1.251 1.188 206 144 2,0 4,0 1,2 5
Краљевци 1.474 1.400 271 190 3,1 6,2 1,8 8
Стејановци 1.132 1.075 206 144 1,8 3,6 1,1 5
Вогањ 2.134 2.027 236 165 3,9 7,8 2,3 10
Павловци 641 609 206 144 1,0 2,0 0,6 3
Буђановци 1.774 1.685 206 144 2,8 5,6 1,7 7
Добринци 2.068 1.964 236 165 3,8 7,5 2,3 10
Витојевци 999 949 206 144 1,6 3,2 0,9 4
Грабовци 1.970 1.872 206 144 3,1 6,2 1,9 8
Никинци 3.698 3.514 206 144 5,9 11,7 3,5 15
Хртковци 4.233 4.022 236 165 7,7 15,4 4,6 20
Платичево 3.391 3.221 236 165 6,2 12,3 3,7 16
Кленак 3.940 3.743 236 165 7,2 14,3 4,3 19
Мали Радинци 1.070 1.016 271 190 2,2 4,5 1,3 6
Укупно 
општина Рума 74.035 70.333 162 276 97 373

Табела 11. Општина Сремска Митровица - 2050

Насеље
2050

Nst Nkor
Норма
потр.

(l/kor/
dan)

Норма
отиц.

(l/kor/
dan)

Qdn,sr 
(l/s)

Qmax,h
(l/s)

Qinf,
киша
(l/s)

Qmax,h
киша
(l/s)

Сремска
Митровица 45.000 45.000 297 238 123,8 185,6 74,3 259,9
Бешеново 1.020 969 216 151 1,8 3,6 1,1 4,6
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Босут 1.320 1.254 216 151 2,3 4,6 1,4 6,0
Велики Радинци 1.900 1.805 234 164 3,6 7,2 2,2 9,4
Гргуревци 1.450 1.378 216 151 2,5 5,1 1,5 6,6
Дивош 1.700 1.615 198 139 2,7 5,5 1,6 7,1
Засавица1 900 855 216 151 1,6 3,2 0,9 4,1
Засавица2 780 741 216 151 1,4 2,7 0,8 3,5
Јарак 2.579 2.450 234 164 4,9 9,8 2,9 12,7
Кузмин 3.550 3.373 234 164 6,7 13,5 4,0 17,5
Лаћарак 11.550 10.973 234 164 21,9 43,8 13,1 56,9
Лежимир 929 883 198 139 1,5 3,0 0,9 3,9
Манђелос 1.750 1.663 216 151 3,1 6,1 1,8 8,0
Мартинци 3.800 3.610 234 164 7,2 14,4 4,3 18,7
Мачванска
Митровица

4.500 4.275 234 164 8,5 17,1 5,1 22,2

Ноћај 2.400 2.280 216 151 4,2 8,4 2,5 10,9
Равње 1.697 1.612 216 151 3,0 5,9 1,8 7,7
Раденковић 1.110 1.055 198 139 1,8 3,6 1,1 4,6
Салаш Ноћајски 1.999 1.899 234 164 3,8 7,6 2,3 9,9
Бешеновачки
Прњавор

115 109 234 164 0,2 0,4 0,1 0,6

Сремска Рача 850 808 216 151 1,5 3,0 0,9 3,9
Стара Бингула 194 184 198 139 0,3 0,6 0,2 0,8
Чалма 1.853 1.760 216 151 3,2 6,5 1,9 8,4
Шашинци 2.120 2.014 234 164 4,0 8,0 2,4 10,4
Шишатовац 285 271 198 139 0,5 0,9 0,3 1,2
Шуљам 860 817 216 151 1,5 3,0 0,9 3,9
Укупно
општина
Сремска
Митровица

96.211 93.650 217 373 130 503

Табела 12. Општина Шид - 2050

Насеље

2050

Nst Nkor
Норма
потр.

(l/kor/
dan)

Норма
отиц.

(l/kor/
dan)

Qdn,sr 
(l/s)

Qmax,h
(l/s)

Qinf,
kiša 
(l/s)

Qmax,h
kiša
(l/s)

Шид 18.500 18.500 270 216 46,3 69,4 27,8 97,1
Адашевци 2.100 1995 198 139 3,2 6,4 1,9 8,3
Батровци 300 285 198 139 0,5 0,9 0,3 1,2
Бачинци 1.320 1254 455 318 4,6 9,2 2,8 12,0
Беркасово 1.200 1140 216 151 2,0 4,0 1,2 5,2
Бингула 890 846 198 139 1,4 2,7 0,8 3,5
Вашица 1.720 1634 216 151 2,9 5,7 1,7 7,4
Вишњићево 1.850 1758 198 139 2,8 5,6 1,7 7,3
Гибарац 1.100 1045 234 164 2,0 4,0 1,2 5,2
Ердевик 3.400 3230 216 151 5,7 11,3 3,4 14,7
Илинци 890 846 198 139 1,4 2,7 0,8 3,5
Јамена 1.030 979 198 139 1,6 3,1 0,9 4,1
Кукујевци 2.250 2138 216 151 3,7 7,5 2,2 9,7
Моровић 2.250 2138 216 151 3,7 7,5 2,2 9,7
Бикић До 325 309 198 139 0,5 1,0 0,3 1,3
Љуба 530 504 198 139 0,8 1,6 0,5 2,1
Моловин 265 252 198 139 0,4 0,8 0,2 1,1
Сот 750 713 198 139 1,1 2,3 0,7 3,0
Привина глава 210 200 198 139 0,3 0,6 0,2 0,8
Укупно општина
Шид 56.833 39.761 85 146 51 197

Табела 13. Општина Пећинци - 2050

Насеље

2050

Nst Nkor
Норма
потр.

(l/kor/
dan)

Норма
отиц.

(l/kor/
dan)

Qdn,sr 
(l/s)

Qmax,h
(l/s)

Qinf,
kiša 
(l/s)

Qmax,h
kiša
(l/s)

Пећинци 3.331 3.331 254 203 7,8 11,8 4,7 16
Шимановци 5.172 4.913 227 159 9,0 18,1 5,4 23
Суботиште 1.299 1.235 227 159 2,3 4,5 1,4 6
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Сибач 738 701 227 159 1,3 2,6 0,8 3
Брестач 1.496 1.422 200 140 2,3 4,6 1,4 6
Обреж 1.400 1.330 200 140 2,2 4,3 1,3 6
Прхово 962 914 227 159 1,7 3,4 1,0 4
Огар 1.285 1.221 200 140 2,0 4,0 1,2 5
Купиново 2.337 2.220 200 140 3,6 7,2 2,2 9
Доњи Товарник 1.073 1.019 200 140 1,7 3,3 1,0 4
Попинци 1.637 1.556 227 159 2,9 5,7 1,7 7
Деч 1.793 1.704 205 144 2,8 5,7 1,7 7
Ашања 1.678 1.594 200 140 2,6 5,2 1,5 7
Сремски
Михаљевци

989 939 200 140 1,5 3,0 0,9 4

Карловчић 1.436 1.364 205 144 2,3 4,5 1,4 6
Укупно општина
Пећинци 26.626 25.461 45,8 87,8 27,5 115

Табела 14. Општина Ириг - 2050

Насеље
2050

Nst Nkor
Норма потр.

(l/kor/
dan)

Норма
отиц.

(l/kor/
dan)

Qdn,sr 
(l/s)

Qmax,h
(l/s)

Qinf,
киша
(l/s)

Qmax, h
киша
(l/s)

Ириг 5.525 5.525 230 184 11,8 17,7 7,1 24,8
Врдник 4.312 4.096 276 193 9,2 18,3 5,5 23,8
Ривица 776 737 218 153 1,3 2,6 0,8 3,4
Шатринци 415 395 203 142 0,6 1,3 0,4 1,7
Добродол 119 113 203 142 0,2 0,4 0,1 0,5
Крушедол Прњавор 293 278 218 153 0,5 1,0 0,3 1,3
Крушедол Село 426 404 218 153 0,7 1,4 0,4 1,9
Велика Ремета 56 53 203 142 0,1 0,2 0,1 0,2
Гргетек 85 80 203 142 0,1 0,3 0,1 0,3
Јазак 1.102 1.047 203 142 1,7 3,4 1,0 4,5
Мала Ремета 149 142 203 142 0,2 0,5 0,1 0,6
Нерадин 545 518 203 142 0,9 1,7 0,5 2,2
Укупно општина
Ириг 13.803 13.389 27 49 16 65

У даљем тексту приказана је техно - економска анализа разрађиваних варијанти са изградњом
индивидуалних постојења - варијанта 1 и са изградњом заједничких постројења, било за
групе насеља са територије исте општине, или са различитих општина - варијанта 2.

Варијанта 1 подразумева да сва домаћинства и привредни субјекти на територији једног истог 
насеља буду прикључени на канализациони систем са постројењем за третман отпадних вода 
које се генеришу само у оквиру тог насеља.

Варијанта 2 подразумева да се сва домаћинства и привредни субјекти на територији групе насеља 
(два или више насеља) који гравитирају истом сливу повежу на канализациони систем и да своје 
отпадне воде третирају на заједничком постројењу за третман отпадних вода. Oвде се најчешће ради 
о насељима чија је међусобна удаљеност релативно мала, која се налазе на сличној надморској 
висини, и са сличним типом активности становништва и привреде у склопу тих насеља.

Регионални колектор Ириг - Рума - Сремска Митровица

На основу анализа извршених у претходном поглављу за три општинска центра Ириг, Рума и 
Сремска Митровица, као и за насеља Лаћарак и Шашинци усвојена је Варијанта 2, односно, 
изградња регионалног колектора Ириг - Рума - Сремска Митровица са централним постројењем 
за третман комуналних отпадних вода на локацији у близини Сремске Митровице.
Општина Рума
На основу анализа извршених у претходном поглављу за насеља у оквиру општине Рума,
усвојена је Варијанта 1, односно индивидуални канализациони системи са постројењем за
третман комуналних отпадних вода за свако насеље посебно, изузев општинског центра Рума,
који је повезан на регионални колектор Ириг - Рума - Сремска Митровица.

Град Сремска Митровица
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На основу анализа извршених у претходном поглављу за насеља у оквиру општине Сремска
Митровица, за општински центар Сремска Митровица и насеља Лаћарак и Шашинци усвојена
је Варијанта 2, односно, регионални колектор Ириг - Рума - Сремска Митровица.

За насеља: Засавица 1, Засавица 2, Ноћај, Салаш Ноћајски и Мачванска Митровица усвојена је 
Варијанта 2, односно, међумесни канализациони систем са заједничким ППОВ Мачванска Митровица.

За остала насеља у оквиру ове општине усвојена је Варијанта 1, односно, индивидуални
канализациони системи са постројењем за третман комуналних отпадних вода за свако насеље
посебно.

Општина Шид
На основу анализа извршених у претходном поглављу за насеља у оквиру општине Шид:
- Шид, Гибарац, Илинци Вашица и Адашевци; 
- Сот, Привина Глава и Бикић До.

усвојена је Варијанта 2, односно, међумесни канализациони систем са заједничким
постројењем за третман комуналних отпадних вода на локацији насеља Адашевци, односно
насеља Бикић До.

За остала насеља у општини Шид усвојена је Варијанта 1, односно, индивидуални
канализациони системи са постројењем за третман комуналних отпадних вода за свако
насеље посебно.

Општина Пећинци
На основу анализа извршених у претходном поглављу за насеља у оквиру општине Пећинци
за сва насеља је усвојена Варијанта 2, односно, међумесни канализациони системи за
заједничким постројењима за третман комуналних отпадних вода.
- Брестач, Сибач, Суботиште, Попинци, Прхово и Пећинци са ППОВ-ом у Пећинцима; 
- Деч, Карловчић, Сремски Михаљевци и Шимановци са ППОВ-ом у Шимановцима; 
- Обреж, Доњи Товарник и Огар са ППОВ-ом у насељу Огар; 
- Купиново и Ашања са ППОВ-ом у насељу Ашања.

Општина Ириг
На основу анализа извршених у претходном поглављу за насеља у оквиру општине Ириг, 
усвојена је Варијанта 1, односно индивидуални канализациони системи са постројењем за
третман комуналних отпадних вода за свако насеље посебно, изузев општинског центра Ириг,
који је повезан на регионални колектор Ириг - Рума - Сремска Митровица.

3.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

3.3.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

У обухвату Просторног плана постоје далеководи основне преносне мреже 400 kV, 220 kV и 
110 kV напонских нивоа, са којима ће се траса цевовода укрштати и паралелно водити. 
- ДВ 400 kV бр.406/1 ТС Нови Сад 3 - РП Младост;
- ДВ 400 kV бр.409/2 РП Младост - ТС Сремска Митровица 2;
- ДВ 400 kV бр.409/3 ТС Сремска Митровица 2 - граница/ТС Ернестиново (Хрватска);
- ДВ 400 kV бр.450 РП Младост - ТС Нови Сад 3;
- ДВ 400 kV бр.455 ТС Сремска Митровица 2 - граница/ТС Угљевик;
- ДВ 220 kV бр.209/2 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Србобран;
- ДВ 220 kV бр.217/1  ТС Обреновац - ТС Нови Сад 3;
- ДВ 220 kV бр.209/1  ТС Сремска Митровица 2 - ТС Бајина Башта;
- ДВ 110kV бр.124/1 ТС Нови Сад 1 - ТС Рума 1;
- ДВ 110kV бр.124/2 ТС Рума 1 - ТС Рума 2; 
- ДВ 110kV бр.124/3  ТС Рума 2 - ТС Сремска Митровица 1; 
- ДВ 110kV бр.124/4 ТС Сремска Митровица 1 - ТС Пећинци;
- ДВ 110kV бр.124/5 ТС Пећинци - ТС Шабац 3;
- ДВ 110kV бр.199/1 Чвор Мартинци - ТС Шид;
- ДВ 110kV бр.195/2 ТС Беочин - ТС Сремска Митровица 2;
- ДВ 110kV бр.1225 ТС Богатић - ТС Мачванска Митровица; 
- ДВ 110kV бр.1226 ТС Мачванска Митровица - ТС Сремска Митровица;
- ДВ 110kV бр.170/1 ТС Сремска Митровица 2 - ЕВП Мартинци;
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- ДВ 110kV бр.170/2 ТС Сремска Митровица 1 - ТС Сремска Митровица 2;
- ДВ 110kV бр.199/2 ТС Шид - Нијемци(Хрватска);
- ДВ 110kV бр.166/1 ЕВП Мартинци - ТС Сремска Митровица 2;
- ДВ 110kV бр.166/2 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Сремска Митровица 1;
- ДВ 110kV бр.166/3 ТС Сремска Митровица 2 - Чвор Мартинци;
- ДВ 110kV бр.166/4 Чвор Мартинци - ЕВП Мартинци;
- ДВ 110kV бр.1231 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Сирмиум Стил;
- ДВ 110kV бр.1134 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Сремска Митровица 3;
- ДВ 110kV бр.1133 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Сремска Митровица 3.

Постојећа траса високонапонских далековода и траса цевовода ће се ускладити у свему према 
законским прописима и техничким условима. Сви наведени далеководи су у функцији и од виталног 
значаја за напајање конзума у насељима.

Према плану развоја преносног система АД „Електромрежа Србије“ Београд, планиране су 
следеће активности:
1. Подизање ТС Шабац 3 на 400 kV  напонски ниво (планира се повезивање ове ТС на преносни 

систем по принципу „улаз-илаз“ на далековод 400 kV бр.409/2 РП Младост-ТС Сремска 
Митровица 2).

2. Изградња нове ТС 400/110 kV Београд Запад, која се повезује на преносни систем по 
принципу „улаз-илаз“ на далековод 400 kV бр.450 РП Младост-ТС Нови Сад 3.

3. Далековод 220 kV бр.209/2 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Србобран, после реконструкције ТС 
220/110 kV Србобран, прелази да ради  под напоном 110 kV. 

4. Реконструкција ТС 400/220/110 kV Сремска Митровица 2 у ТС 400/110 kV, при чему је 
напуштање 220 kV напонског нивоа повезано са перспективом  далеквода 220 kV бр.209/1 
Бајина Башта - ТС Сремска Митровица.

5. Реконструкција далековода 110 kV бр. 124/1 ТС Нови Сад 1- ТС Рума 1.
6. Реконструкција далековода 110 kV бр. 124/2 ТС Рума 1- ТС Рума 2.
7. Реконструкција далековода 110 kV бр. 124/3 ТС Рума 2- ТС Сремска Митровица 2.
8. Реконструкција далековода 110 kV бр. 124/4 ТС Сремска Митровица 1- ТС Пећинци.
9. Реконструкција далековода 110 kV бр. 124/5 ТС Пећинци- ТС Шабац 3.

У постојећим коридорима преносне мреже, у складу са Законом, могу се вршити реконструкције и 
санације, због потреба интервенција и ревитализације, по условима надлежног оператора 
преносног система електричне енергије и овим Планом. 

Плановима оператора дистрибутивног система је предвиђена реконструкција постојећих 10 kV 
далековода и њихово прилагођење за рад на 20 kV.

Напајање електричном енергијом планираних објеката у функцији пречишћавања отпадних вода
по потреби ће се обезбедити из дистрибутивног система електричне енергије преко планираних 
трафостаница 20/0,4 kV. 

У наредном периоду потребно је део електричне енергије, произведен из конвенционалних 
извора, супституисати енергијом из неконвенционалних извора - извора обновљиве енергије.

У циљу рационалне употребе квалитетних енергената и повећања енергетске ефикасности 
потребно је применити мере, у дистрибутивној мрежи, тако и при коришћењу електричне 
енергије у секторима потрошње, тј. крајњих корисника енергетских услуга.

3.3.2. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

На простору обухвата Просторног плана изграђена је транспортна (притиска већег од 16 bar), са 
својим заштитним и експлоатационим појасом и дистрибутивна (притиска до 16 bar) гасоводна 
мрежа са својим појасом заштите. 

Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа на простору посебне намене, својим положајем и 
пројектованим капацитетима пружа могућност даљег развоја и проширења у циљу снабдевања 
потенцијалних потрошача на овом простору. 
Постојећа термоенергетска инфраструктура се пролази у близини, паралелно води или укршта са 
планираним објектима дефинисаним у посебној намени простора (регионални, међумесни и 
локални канализациони системи).
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Потрошачи топлотне енергије као енергент за производњу исте могу користити електричну 
енергију, чврста и течна горива (дрво, пелет, лако лож-уље), био гас, ТНГ (течни нафтни гас) и 
природни гас. 

У обухвату Просторног плана налазе се планирани инфраструктурни коридори магистралног
гасовода од границе Бугарске до границе Мађарске одвојком за Босну и Херцеговину, 
инфраструктурни коридор транспортног гасовода Сремска Митровица-Шид који је у изградњи и 
планирани инфраструктурни коридор дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ за 
гасификацију туристичког локалитета – „Летенка“ и свих насељених места у западном делу 
општине Ириг.

Планирани транспортни гасовод Сремска Митровица-Шид пречника DN200, као надземни објекти 
главне мернорегулационе станице (ГМРС) Шид и Кукујевци је у изградњи.

У изградњи су дистрибутивне гасоводне мреже у насељима општине Шид: Шид, Беркасово. 
Вашица, Адашевци, Моровић, Вишњићево, Кукујевци, Бачинци, Ердевик, Бингула, Бикића До, 
Сот, Привина Глава, Јамена, Батровци и Илинци. 

На територији Града Сремска Митровица, у оквиру гасификације насељених места  западног дела 
територије Града Сремска Митровица, планирана је изградња полиетиленске дистрибутивне 
гасне мреже. Гасификација насеља западног дела територије Града Сремска Митровица се 
односи на насеља Кузмин, Мартинци, Босут и Сремска Рача и у ту сврху се раде пројекти 
дистрибутивног гасовода од Кукујеваца до Кузмина.

На теририторији општине Рума гасификована су сва насељена места.

У општини Ириг гасификовано је насеља Ириг и северни део општине Ириг- насеље Хопово, изграђен је 
дистрибитивни гасовод ка Иришком Венцу до „Норцев“-а и крак дистрибутивног гасовода до МРС „Ривица“, 
остала насељена места у општини Ириг нису гасификована, а за њихову гасификацију планирана је изградња 
дистрибутивне гасоводне мреже до свих насељених места.

У општини Пећинци гасификована су насеља Пећинци, Шимановци, Деч и Прхово, а за остала насељене 
места планирана је изградња дистрибутивне гасоводне мреже до свих насељених места.   
  
3.3.3. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора 
енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување 
природне и животне средине.

Део потребне енергије топлотне/електричне за потребе објеката и садржаја који се планирају у 
оквиру посебне намене може се пбезбедити коришћењем обновљивих извора енергије, пре свега 
енергије сунца и геотермалне.

3.4. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

У обухвату Просторног плана траса цевовода ће се укрштати са електронским комуникационим кабловима 
мреже фиксне и мобилне телефоније, телекомуникационе спојне оптичке мреже и приступне мреже у 
надлежности оператера електронског комуникационог система. 

Траса цевовода и постојећа електронска комуникациона  инфраструктура ће се ускладити у свему према 
законским прописима и техничким условима.

Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је извршити трасирање и обележавање 
трасе постојећих електронских комуникационих објеката помоћу инструмента трагача каблова, 
како би се дефинисали тачан положај и дубина EK објеката (EK канализације и EK каблова), да 
би се затим одредио начин истих уколико су угрожени. Тачан положај подземних EK објеката (са 
дубином укопавања) одредиће се трасирањем - обележавањем мерним инструментом на захтев 
инвеститора. Приликом извођења радова, посебно на местима непосредног приближавања и 
укрштања постојећих EK објеката и новопројектованих објеката гасовода, обавезно је присуство 
овлашћеног лица Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Извршне јединице 
Сремска Митровица.

Оријентационо уцртани постојећи EK објекти обезбеђују и носе врло значајан међународни, 
међумесни и месни EK саобраћај. Било каквим грађевинским радовима не сме се довести у питање 
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нормално функционисање EK саобраћаја, односно адекватан приступ постојећим EK кабловима ради 
редовног одржавања или евентуалних интервенција на истим.

Како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности, електричне 
исправности и карактеристика постојећих подземних EK каблова, и како би се обезбедило 
нормално функционисање EK саобраћаја, инвеститор-извођач радова је обавезан да предузме 
све потребне и одговарајуће мере предострожности, дужан је да све грађевинске радове у 
непосредној близини постојећих подземних EK каблова, на местима приближавања и укрштања 
планираног далековода са постојећим EK инсталацијама изводи искључиво ручним путем, у 
складу са важећим техничким прописима, без употребе механизације, уз предузимање свих 
потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни шлицеви и сл.).

Заштиту-обезбеђење постојећих EK објеката извршити пре почетка извођења било каквих 
грађевинских радова.  

Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на изградњи планираног енергетског 
објекта, и то на местима паралелног вођења, непосредног приближавања и укрштања истих са 
постојећим EK објектима, у свему поштује важеће прописе. Телекомуникациони коридори морају 
бити заштићени предметним планским документом у складу са Правилником о захтевима за 
утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио 
коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени 
гласник РС“, број 16/12). 

4. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

4.1. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Просторним планом су обухваћене територије четири општина Срема: Рума, Пећинци, Шид, Ириг
и Град Сремска Митровица, у укупној површини од 2748,94 km². На предметном простору су 
заступљене све четири основне намене земљишта: пољопривредно, шумско, водно и 
грађевинско. Просторним планом је преузета основна намена површина дефинисана важећим 
планским документима.

Пољопривредно земљиште је највише заступљено, на укупно  1754,29 km², од чега највећи део 
чини обрадиво пољопривредно земљиште (њиве, воћњаци, виногради и ливаде).
  
Шумско земљиште је такође значајно заступљено и обухвата површину од 572,94 km². 
Највише шума има у приобаљу реке Саве и на обронцима Фрушке горе.

Водно земљиште чине речни токови, природна језера и баре, акумулације, као и стајаће воде 
под режимом инундације, на укупној површини од 74,60 km². 

Грађевинско земљиште у обухвату Просторног плана износи 346,10 km². У највећем 
проценту га чине грађевинска подручја 65 насеља, затим стално и повремено становање (зоне 
кућа за одмор и стално становање ван насеља), које је највише заступљено на подручју општина 
Инђија (у приобаљу Дунава) и Ириг (на подручју Фрушке горе), као и површине за производњу, 
складиштење и пословање (радне зоне), којих највише има уз важније путне правце и у близини 
већих насеља на подручју општина Инђија, Пећинци и Стара Пазова. 

Табела 15. Биланс основне намене површина у обухвату Просторног плана
Редни број Основна намена земљишта Површина у km² %

1. Пољопривредно земљиште 1754,29 63,82
2. Шумско земљиште 572,94 20,85
3. Водно земљиште 74,60 2,72
4. Грађевинско земљиште 346,10 12,59

Укупно Обухват Просторног плана 2748,94 100,0

Површине исказане у билансу основне намене површина у обухвату Просторног плана су 
добијене очитавањем са графичког приказа (Реферална карта бр. 1 - Посебна намена простора). 

4.2. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
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Подручје посебне намене, односно систем за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних 
вода у сливу реке Саве у региону Срема планиран је, највећим делом, на водном земљишту 
(колектори) и на (постојећем и планираном) грађевинском земљишту.  

Највећи део мреже регионалног и међумесних канализационих система, планиран је у: 
- водном земљишту (постојећем, планираном);
- саобраћајним коридорима:  

o државних, регионалних и локалних путева - ван насеља, 
o уличним коридорима у склопу грађевинских подручја насеља. 

Мањи део планираних траса предвиђен је на пољопривредном земљишту - трасе постојећих 
атарских путева, како би се максимално сачувало обрадиво пољопривредно земљиште. 

IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА

Сва просторно планска документа чије је доношење у надлежности јединице локалне самоуправе, а 
чији делови представљају подручје посебне намене, морају се усагласити са овим Просторним 
планом. При усаглашавању просторних планова чије је доношење у надлежности јединица локалне 
самоуправе, не може се мењати подручје посебне намене. До усаглашавања ових планских 
докумената, за подручје посебне намене се примењују правила уређења и грађења из овог Просторног плана, односно 
забрањује се изградња објеката чија је намена у супротности са овим Просторним планом.

Сви урбанистички планови који су на подручју посебне намене, примењују се у деловима у 
којима нису у супротности са овим Просторним планом.

За просторне целине (на пољопривредном, шумском, водном и грађевинском земљишту) које су у 
обухвату Просторног плана, али изван подручја посебне намене, задржава се постојећа намена и 
примењују се важећи просторни и урбанистички планови. 

У оквиру подручја посебне намене издвојене су следеће просторне целине (Реферална карта 1):
- Целина 1: Дистрибутивна мрежа и објекти регионалног канализационог система Сремска   

                Митровица;
- Целина 2: Дистрибутивна мрежа и објекти међумесних ППОВ;
- Целина 3: Дистрибутивна мрежа и објекти појединачних насељских ППОВ.

1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА

1.1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ЦЕЛИНИ 1 - ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
РЕГИОНАЛНОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Регионални колектор Ириг - Рума - Сремска Митровица и ППОВ Сремска Митровица

Након анализе података из Генералног пројекта, дошло се до закључка да се општински центри
Ириг, Рума и Сремска Митровица, као и насеља Лаћарак и Шашинци повежу на заједнички - 
регионални канализациони систем, са заједничким-централним постројењем за третман
комуналних отпадних вода на локацији у близини Сремске Митровице.

Планско решење подразумева да се комуналне отпадне воде општинског центра Ириг одводе 
гравитационим колектором Ø400 mm, дужине око 14 km, до прикључка општинског центра Рума, 
одакле се отпадне воде Ирига и Руме даље транспортују до централног ППОВ Сремска Митровица, 
гравитационо колектором Ø700 mm, дужине око 10 km. На 22-ом km гравитационог колектора, 
предвиђено је прикључење отпадних вода насеља Шашинци, потисом Ø125 mm, дужине око 1,5 km. 
Одатле се отпадне воде Ирига, Руме и насеља Шашинци одводе до централног ППОВ Сремска 
Митровица, где се и пречишћавају. Отпадне воде града Сремска Митровица и насеља Лаћарак 
одводе се гравитационим колектором Ø700 mm, дужине око 2 km, до централног ППОВ Сремска
Митровица, где се врши њихово пречишћавање. Укупна дужина регионалног колектора износи око 
26 km. Изградња регионалног  колектора планирана је у појасу  водног земљишта постојећих канала. 

Реципијент пречишћених вода је река Сава.
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Слика 17. Регионални колектор и ППОВ Сремска Митровица - ситуација

Објекти регионалног канализационог система Сремска Митровица
- гравитациони колектор Ириг-Рума Ø400 mm, дужине око 14 km; 
- гравитациони колектор Рума-ППОВ Сремска Митровица Ø700 mm, дужине око 11 km; 
- потисни колектор Шашинци-траса гравитационог колектора Рума-ППОВ Сремска Митровица 

Ø125 mm, дужине око 1,5 km; 
- гравитациони колектор Лаћарак-Сремска Митровица-ППОВ Сремска Митровица Ø700 mm, 

дужине око 2 km; 
- Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) на локалитету код Сремске 

Митровице.

Реципијент пречишћених вода је река Сава.

1.1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ЦЕЛИНИ 2 - ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
МЕЂУМЕСНИХ ППОВ

Техничко решење подразумева да се сва домаћинства и привредни субјекти на територији групе 
насеља (два или више насеља, или две или више општина) који гравитирају истом сливу повежу 
на канализациони систем и да своје отпадне воде третирају на заједничком постројењу за 
третман отпадних вода. Oвде се најчешће ради о насељима чија је међусобна удаљеност 
релативно мала, која се налазе на сличној надморској висини, и са сличним типом активности 
становништва и привреде у склопу тих насеља.

Као једно од могућих решења, намеће се могућност повезивања појединих насеља на ППОВ 
другачије од пројектом/Планом предвиђених варијантних решења (као у случајевима са 
насељима: Доњи Товарник, Обреж, Огар, Ашања и Купиново). Према генералном пројекту, 
отпадне воде насеља Доњи Товарник усмерене су ка ППОВ Огар. У међувремену су се створили 
услови и могућност прикључења отпадних вода из Доњег Товарника на ППОВ Пећинци. Такође, 
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обиласком терена и на основу разговора са стручним службама у Сремској Митровици, изражена 
је сумња у могућност прикључења насеља Засавица 1 и Засавица 2 на ППОВ Мачванска 
Митровица, због могућих потешкоћа у реализацији колекторског правца из ова два насеља. Из 
тог разлога се оставља могућност решавања питања сакупљања и одвођења и пречишћавања за 
ова два насеља на други начин - изградњом заједничког ППОВ за Засавицу 1 и Засавицу 2, чија 
ће се локација накнадно утврдити. Исто важи и за насеље Огар у којем ће се градити посебан 
ППОВ, или ће се отпадне воде усмерити ка Доњем Товарнику, као и за насеље Обреж, за које се 
гради посебан ППОВ. За насеља Ашања, Купиново и Карловчић могуће је и алтернативно 
решење – изградња ППОВ и канализационе мреже за свако насеље посебно.

Међумесни канализациони систем ППОВ Мачванска Митровица
Прихвата отпадне воде из следећих насеља општине Сремска Митровица: Засавица 1, Засавица 
2, Ноћај, Салаш Ноћајски и Мачванска Митровица са заједничким ППОВ Мачванска Митровица.

Црпна станица у насељу Засавица 1 потискује отпадну воду овог насеља у потис Ø90mm, дужине око 
1,4 km, до насеља Засавица 2, где се отпадне воде из насеља Засавица 1, заједно са отпадним
водама насеља Засавица 2, канализационом мрежом насеља Засавица 2, транспортују до ЦС 
Засавица 2. Ова црпна станица отпадне воде потискује у потис Ø200 mm, дужине око 6 km, до 
насеља Мачванска Митровица. Одатле се све отпадне воде ова три насеља, канализационом мрежом 
у насељу Мачванска Митровица, одводе до ППОВ Мачванска Митровица, где се и пречишћавају. 
Црпна станица у насељу Ноћај, отпадне воде овог насеља потискује потисом Ø140 mm, дужине око 
2,7 km, до насеља Салаш Ноћајски, одакле се заједно са отпадним водама тог насеља, 
канализационом мрежом насеља Салаш Ноћајски, доводе до ППОВ Мачванска Митровица, где се и 
пречишћавају. Реципијент ефлуента је река Сава.

Слика 18.  Међумесни систем ППОВ Мачванска Митровица - ситуација

Објекти међумесног система Мачванска Митровица
- црпна станица Засавица 1 и потисни колектор Засавица 1 - Засавица 2 Ø90 mm, дужине око

1,4 km; 
- црпна станица Засавица 2 и потисни колектор Засавица 2 - Мачванска Митровица Ø200 mm, 

дужине око 6  km; 
- црпна станица Ноћај и потисни колектор Ноћај - Салаш Ноћајски Ø140 mm, дужине око 2,7 km; 
- Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Мачванској Митровици.

Реципијент пречишћених вода је река Сава.

Међумесни канализациони систем ППОВ Адашевци
Прихвата отпадне воде из следећих насеља општине Шид: Адашевци, Беркасово, Вашица, 
Гибарац, Илинци, са заједничким ППОВ Адашевци. 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

74



Страна 3554 - Броj 54 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 20. децембар 2019.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Отпадне воде општинског центра Шид и насеља Беркасово гравитационо се транспортују
колектором Ø700 mm, дужине око 10 km, до ППОВ Адашевци. На гравитациони колектор Шид - 
ППОВ Адашевци на око 4 km овог колектора, прикључују се отпадне воде насеља Гибарац,
потисом Ø90 mm, дужине око 2,7 km. Одатле се отпадне воде Шида, и насеља Беркасово и 
Гибарац, одводе до ППОВ Адашевци, где се и пречишћавају. Отпадне воде насеља Илинци 
црпном станицом се потискују у потис Ø80 mm, дужине око 5 km, према насељу Вашица. 
Отпадне воде ова два насеља канализационом мрежом насеља Вашица, одводе се до ЦС 
Вашица, која ове воде потискује ка насељу Адашевци у потис Ø120 mm, дужине око 1,7 km,
одакле се канализационом мрежом у насељу Адашевци доводе до ППОВ Адашевци, где се и
пречишћавају. Реципијент ефлуента је канал Шаркудин.

Слика 19.  Међумесни систем ППОВ Адашевци - ситуација

Објекти међумесног система Адашевци
- гравитациони колектор Беркасово-Шид-Адашевци Ø700 mm, дужине око 10 km; 
- црпна станица Гибарац, потисни колектор Гибарац-траса гравитационог колектора Беркасово-

Шид-Адашевци Ø90 mm, дужине око 2 ,7 km; 
- црпна станица Илинци, потисни колектор Илинци-Вашица Ø90 mm, дужине око 2 ,7 km; 
- црпна станица Вашица, потисни колектор Вашица-Адашевци Ø120 mm, дужине око 1 ,7 km; 
- Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Адашевцима.

Реципијент пречишћених вода је канал Шаркудин.

Међумесни канализациони систем ППОВ Бикић До
Прихвата отпадне воде из следећих насеља општине Шид: Бикић До, Привина глава, Сот.

Отпадне воде насеља Сот црпна станица у овом насељу потискује у потис Ø80 mm, дужине око 
0,9 km до насеља Бикић До. Отпадне воде насеља Привина Глава гравитационо се одводе 
колектором Ø250 mm, дужине око 1,5 km до насеља Бикић До, одакле се заједно са отпадним 
водама насеља Бикић До и Сот транспортују канализационом мрежом овог насеља до ППОВ 
Бикић До, где се врши њихово пречишћавање. Реципијент ефлуента је канал Шидина.
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Слика 20. Међумесни систем ППОВ Бикић До - ситуација

Објекти међумесног система Бикић До:
- црпна станица Сот, потисни колектор Сот-Бикић До Ø80 mm, дужине око 0,9 km; 
- гравитациони колектор Привина Глава-Бикић До Ø250 mm, дужине око 1,5 km; 
- Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) Бикић До.

Реципијент пречишћених вода је канал Шидина. 

Међумесни канализациони систем ППОВ Пећинци
Прихвата отпадне воде из следећих насеља општине Пећинци: Брестач, Пећинци, Попинци, 
Прхово, Сибач, Суботиште.

Отпадне воде насеља Брестач црпном станицом у овом насељу се потискују у потис Ø100 mm,
дужине око 3,2 km, ка насељу Суботиште, где се ове воде прикључују на канализациону мрежу у
насељу Суботиште, која отпадне воде ова два насеља транспортује до ЦС Суботиште. Црпна 
станица у насељу Суботиште потискује отпадне воде Брестача и Суботишта потисом Ø140 mm, 
дужине око 3,9 km, ка ППОВ Пећинци, где се врши њихово пречишћавање. Црпна станица у 
насељу Попинци потискује отпадне воде овог насеља у потис Ø110 mm, дужине око 4 km, ка 
насељу Прхово, где се прикључују на канализациону мрежу насеља Прхово, која отпадне воде 
ова два насеља одводи до ЦС Прхово. Црпна станица у овом насељу отпадне воде насеља Прхово 
и Попинци потискује у потис Ø140 mm, дужине око 2,4 km, ка ППОВ Пећинци, где се врши 
њихово пречишћавање. Отпадне воде насеља Сибач црпном станицом у овом насељу се 
потискују у потис Ø80 mm, дужине око 1,9 km, ка Пећинцима, где се прикључују на
канализациону мрежу у Пећинцима. Отпадне воде Пећинаца и насеља Сибач транспортују се 
канализационом мрежом у Пећинцима до ППОВ Пећинци, где се и пречишћавају. Реципијент 
пречишћених вода је Галовица.
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Слика 21. Међумесни систем ППОВ Пећинци - ситуација

Објекти међумесног система Пећинци
- црпна станица Брестач и потисни колектор Брестач-Суботиште Ø100 mm, дужине око 3,2 km; 
- црпна станица Суботиште и потисни колектор Суботиште-ППОВ Пећинци Ø140 mm, дужине

око 3,9 km; 
- црпна станица Попинци и потисни колектор Попинци-Прхово Ø110 mm, дужине око 4,0 km; 
- црпна станица Прхово и потисни колектор Прхово-ППОВ Пећинци Ø140 mm, дужине око 2,4 km; 
- црпна станица Сибач и потисни колектор Сибач-Пећинци Ø80 mm, дужине око 1,9 km; 
- Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Пећинцима.

Реципијент пречишћених вода је Галовица.

Међумесни канализациони систем ППОВ Шимановци
Прихвата отпадне воде из следећих насеља општине Пећинци: Деч, Карловчић, Сремски 
Михаљевци, Шимановци.  

Отпадне воде насеља Сремски Михаљевци црпном станицом се потискују у потис Ø80, дужине 
око 1 km, ка ППОВ Шимановци. Црпном станицом у насељу Карловчић отпадне воде се потискују 
у потис Ø100 mm, дужине око 3,2 km, ка ППОВ Шимановци. Отпадне воде насеља Деч црпном 
станицом у насељу се потискују у потис Ø110 mm, дужине око 3,3 km, ка ППОВ Шимановци. 
Отпадне воде насеља Шимановци се канализационом мрежом у овом насељу доводе до ППОВ 
Шимановци, где се врши пречишћавање отпадних вода сва четири насеља. Реципијент 
пречишћених вода је канал Галовица.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

77



20. децембар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 54 - Страна 3557
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Слика 22. Међумесни систем ППОВ Шимановци - ситуација

Објекти међумесног система Шимановци
- црпна станица Сремски Михаљевци и потисни колектор СремскиМихаљевци-ППОВ Шимановци 

Ø80 mm, дужине око 1,0 km; 
- црпна станица Карловчић и потисни колектор Карловчић-ППОВ Шимановци Ø100 mm, дужине

око 3,2 km; 
- црпна станица Деч и потисни колектор Деч-ППОВ Шимановци Ø110 mm, дужине око 3,3 km; 
- Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Шимановцима.

Реципијент пречишћених вода је Галовица.

Међумесни канализациони систем ППОВ Огар
Прихвата отпадне воде из следећих насеља општине Пећинци: Доњи Товарник, Обреж, Огар.

Отпадне воде насеља Обреж црпном станицом у овом насељу потискују се у потис Ø100 mm, 
дужине око 3 km, до ППОВ Огар, где се ове воде пречишћавају. Црпном станицом у насељу Доњи 
Товарник отпадне воде овог насеља потискују се у потис Ø80 mm, дужине око 1,1 km, до насеља 
Огар, где се прикључују на канализациону мрежу у овом насељу. Отпадне воде насеља Огар и 
Доњи Товарник се канализационом мрежом у насељу Огар одводе до ППОВ Огар, где се врши 
њихово пречишћавање. Реципијент пречишћених вода је канал Криваја.
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Слика 23. Међумесни систем ППОВ Огар - ситуација

Објекти међумесног система Огар
- црпна станица Обреж и потисни колектор Обреж-ППОВ Огар Ø100 mm, дужине око 3,0 km; 
- црпна станица Доњи Товарник и потисни колектор Доњи Товарник-Огар Ø80 mm, дужине око 

1,1 km; 
- Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Огару.

Реципијент пречишћених вода је Криваја. 

Међумесни канализациони систем ППОВ Ашања
Прихвата отпадне воде из следећих насеља општине Пећинци: Ашања, Купиново.

Отпадне воде насеља Купиново, црпна станица у овом насељу потискује у потис Ø90 mm,
дужине око 5,8 km, до ППОВ Ашања, где се и пречишћавају. Канализационом мрежом у насељу 
Ашања одводе се отпадне овог насеља до ППОВ где се врши њихово пречишћавање. Реципијент 
ефлуента је канал Јарчин.
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Слика 24. Међумесни систем ППОВ Ашања - ситуација

Објекти међумесног система Ашања
- црпна станица Купиново и потисни колектор Куппиново-ППОВ Ашања Ø90 mm, дужине око 

5,8 km; 
- Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Ашањи.

Реципијент пречишћених вода је канал Јарчин. 

1.1.3. ЦЕЛИНА 3 - ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ ПОЈЕДИНАЧНИХ НАСЕЉСКИХ 
ППОВ 

Овакво решење подразумева да сва домаћинства и привредни субјекти на територији једног
истог насеља буду прикључени на канализациони систем са постројењем за третман отпадних
вода које се генеришу само у оквиру тог насеља.

У општини Шид у следећим насељима је планирана изградња индивидуалних ППОВ: Батровци 
на Босуту, Бачинци на каналу Пашњак, Бингула на канал из система „Источно ободни“, 
Вишњићево на Шаркудину, Ердевик на потоку Мохарач, Јамена на каналу Обошница, Кукујевци 
на каналу Међаш, Моловин на Моловинском потоку, Моровић на Босуту (Студва-Шаркудин) и 
Љуба на каналу Јарош.  

У граду Сремска Митровица у следећим насељима је планирана изградња индивидуалних 
ППОВ: Бешеновачки Прњавор и Бешеново Село на Чикасу, Босут на каналу Тежаја, Велики 
Радинци на каналу Шуљамачки, Гргуревци на Гргуревачком каналу, Дивош на каналу Јарош, 
Јарак на каналу Јарковачка Јарчина, Кузмин на каналу Ш-10, Лежимир на потоку Извор-Врањаш, 
Манђелос на потоку Извор-Врањаш, Мартинци на каналу Манђелос-Петровци, Равње на Сави, 
Раденковић на Засавици, Сремска Рача на каналу Мала Јаруга, Стара Бингула на Селишту, Чалма 
на потоку Ремета, Шишатовац на истоименом потоку, Шуљам на каналу Шуљамачки.
  
У општини Рума у следећим насељима је планирана изградња индивидуалних ППОВ: 
Буђановци на Каналу 27, Вогањ на каналу Конав, Добринци и Доњи Петровци на каналу 
Јарковачка Јарчина, Жарковац и Мали Радинци на Радиначком потоку, Краљевци на Каналу број 
3, Павловци на каналу Кудош, Путинци на Добродолском потоку, Стејановци на Стејановачком 
потоку Хртковци на каналу Врањ, Никинци на каналу Бокшин и Платичево на каналу Трс 1.
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У општини Ириг у следећим насељима је планирана изградња индивидуалних ППОВ: Велика 
Ремета на потоку Шеловренац, Врдник на каналу Кудош, Гргетег на Међешу, Добродол на 
Добродолском потоку, Крушедол на потоку Шеловренац, Крушедолски Прњавор на потоку 
Добродол, Мала Ремета на канал из система Чикас, Нерадин на каналу Поточина, Ривица на 
потоку Борковац, Шатринци на Добродолском потоку, Јазак на каналу Ровача.

1.2.  УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА 
И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВИ ЗА 
ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ

1.2.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Објекти јавне путне - друмске и железничке инфраструктуре (државни путеви у складу са 
Уредбом о категоризацији државних путева, постојећа и планирана железничка инфраструктура), 
као и пратећи садржаји уз путеве, неће се реконструисати/градити на основу услова из овог 
Просторног плана.

Путна мрежа: Државни и општински путеви неће се реконструисати / градити на основу услова 
из овог Просторног плана. За правила уређења и грађења потребно је преузети елементе из
просторних и урбанистичких планова, уз поштовање законске и подзаконске регулативе и услова 
надлежног предузећа управљача над предметним јавним путевима. Реализацију изградње/ 
реконструкције путне инфраструктуре извршити уз уважавање анализе постојећих и 
перспективних саобраћајних токова, експлоатационог стања коловозних површина као и осталих 
елемената предметних јавних путева.

Железничка мрежа: Железничка инфраструктура ће се реконструисати/градити на основу 
услова - правила уређења и грађења из просторних и урбанистичких планова, уз придржавање 
законске и подзаконске регулативе и услова надлежног предузећа - управљача над предметном 
инфраструктуром. Реализацију изградње/реконструкције железничке инфраструктуре би требало 
извршити уз уважавање анализе постојећих и перспективних саобраћајних токова, као и 
експлоатационог стања пружне инфраструктуре.

Мрежа пловних путева: Приликом изградње објеката у оквиру водног-пловног пута реке Саве, 
услове треба тражити од надлежног предузећа (Министарство грађевинарства саобраћаја и 
инфраструктуре - Дирекција за водне путеве) које је задужено за одржавање и развој водних-
пловних путева.

Некатегорисана путна мрежа

Атарски путеви: Изградњу и одржавање атарских путева изводити у складу са препорукама и 
смерницама из просторних планова јединица локалне самоуправе.  

Шумски путеви: Изградњу и одржавање шумских путева изводити у складу са шумском основом и 
у складу са Правилником о коришћењу шумских саобраћајница Јавног предузећа за газдовање 
шумама „Србијашуме“ („Службени гласник РС“, број 93/16 и 95/18-др. закон). 

Остали приступни путеви: Изградња и одржавање у складу са важећом регулативом и техничким 
прописима (SRPS за путеве са малим саобраћајем). Уколико приликом реализације ових 
саобраћајних капацитета дође до потребе за заузимањем новог земљишта, обавезна је израда 
одговарајуће планске документације (план детаљне регулације).

Водни саобраћај: При изградњи објеката у оквиру водног-пловног Саве, услове треба тражити од 
Министарства саобраћаја (Дирекција за водне путеве „Пловпут“, Агенције за управљање лукама, 
подручне лучке капетаније) које је задужено за одржавање и развој водних-пловних путева.

Услови које је потребно уважити приликом изградње / реконструкције у оквиру обухваћеног 
простора тока реке Саве (~km 210+800 - ~km 49+300) са захтеваним/потребним 
карактеристикама међународног пловног пута Va (садашња класа пловног пута је III и IV) 
износе:
-минимална дубина пловног пута при ЕН (ниски пловидбени ниво) је H = 2,4-3,4 m; 
-ширина пловног пута  Bpl = 55-85 m;
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-минимални радијус кривине пловног пута је R = 360 m.
Немоторни саобраћај у подручју обухвата

Пешачке и бициклистичке стазе: Изградњу пешачких и бициклистичких стаза  изводити у складу 
са препорукама и смерницама из просторних планова јединица локалне самоуправе.  

1.3. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА 

1.3.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПОРЕД И ИСПОД
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА

Основни законски оквир за пројектовање и изградњу у коридорима државне путне мреже је 
дефинисан кроз Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон) и 
Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11).

Основни услов везан за државне путеве је двострано проширење државних путева на 
пројектовану ширину и изградњу додатних саобраћајних трака у зонама евентуалне 
реконструкције и изградње додатних раскрсница у складу са просторним и урбанистичким 
плановима општина које су у обухвату просторног плана.

1.3.1.1. Услови укрштања објеката система одвођења и третмана комуналних отпадних 
вода (цевоводи) са државним путевима

- укрштање са јавним путем планирати, пројектовати и извести искључиво методом механичког 
подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног материјала у 
прописаној заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута (изузетно спољних ивица коловоза који је изграђен/реконструисан у ширинама 
утврђеним важећим законима, прописима и стандардима) увећаној за по 3,0 m са сваке 
стране; 

- минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације - заштитне 
цеви, износи 1,35-1,5 (1,8 аутопут) m; 

- минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање (постојећег или 
планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,0-1,2 m. 

1.3.1.2. Услови паралелног вођења објеката система одвођења и третмана комуналних 
отпадних вода (цевоводи)  са државним путевима

- траса објеката система (канали, цевоводи) која би се водиле паралелно са аутопутем морају 
бити постављени ван заштитне ограде предметног аутопута; 

- предметне инсталације  морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке законом, 
правилницима и стандардима утврђеног попречног профила јавног пута - ножице насипа, или 
спољне ивице канала за одводњавање; 

- не дозвољава се вођење инсталација (цевоводи) по банкини, косинама усека и насипа, кроз 
јаркове и локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.

1.3.2. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА И ТРЕТМАНА 
КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА (ЦЕВОВОДИ) ПОРЕД И ИСПОД ЖЕЛЕЗНИЧКИХ 
ПРУГА

Пружно земљиште није могуће претварати у другу врсту грађевинског земљишта, већ оно мора 
бити искључиво у намени јавног грађевинског земљишта за железнички саобраћај. 

1.3.2.1. Услови укрштања објеката система одвођења и третмана комуналних отпадних 
вода (цевоводи) са железничким пругама

- укрштање објекта система одвођења и третмана (цевоводе) планирати, пројектовати и 
извести искључиво методом механичког подбушивања испод трупа пруге, под углом од 90° 
(изузетно не мањим од 60°) употребом адекватног материјала у прописаној заштитној цеви; 

- минимална дубина од најниже горње коте ивице прага до горње коте инсталације - заштитне 
цеви цевовода, износи 1,8 m.
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1.3.2.2. Услови паралелног вођења објеката система одвођења и третмана комуналних 
отпадних вода (цевоводи)  са железничким пругама

- траса објеката система (цевоводи) која би се водиле паралелно са железничком пругом  
морају бити постављени ван границе железничког земљишта.

Приликом реализације/изградње свих планираних капацитета путне /друмске, железничке, 
водне инфраструктуре ближе пројектно-техничке услове (сагласност) за укрштање са објектима 
система одвођења и третмана комуналних отпадних вода, потребно је затражити од управљача 
над предметном инфраструктуром који је задужен за одржавање и развој исте. Такође приликом 
евентуалних прелаза објеката (цевовода) преко пловних водотока (Сава), потребно је затражити 
посебне услове за прелазе-укрштаје од надлежних институција и органа.

1.3.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1.3.3.1. Електроенергетска инфраструктура

- При укрштању и паралелном вођењу постојећих електроенергетских објеката са планираним 
водним објектима у функцији прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода 
потребно је поштовати одредбе Правилника о техничким нормативима за електроенергетска 
постројења називног напона изнад 100 V („Службени лист СФРЈ“ бр. 4/74 и 13/78), 
„Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова“
(„Службени лист СФРЈ“, број 6/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергеских водова напона 1kV do 400 kV („Службени лист СФРЈ“ број 65/88 
и „Службени лист СРЈ“ број 18/92), као и остале прописе везане за ову област; 

- укрштања са надземним преносним водовима 400, 220 и 110 kV планирати тако, да се 
испоштују захтеване удаљености важећом техничком регулативом и условима оператора 
преносног система и предвидети мере на самом цевоводу, како би се захтевани услови 
испунили;  

- електроенергетску мрежу за потребе нових садржаја у оквиру посебне намене градити 
подземно; 

- код подземне електроенергетске мреже дубина полагања каблова треба да буде најмање                   
0,8-1,0 m;

- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад енергетских каблова;
- хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m 

за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове;
- при укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или изнад енергетског кабла на 

вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове;
- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз 

заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;

Услови за изградњу јавног осветљењa

- Светиљке за осветљење саобраћајница поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких 
стаза у деловима где је електроенергетска мрежа грађена подземно за потребе објеката и 
садржаја у посебној намени;

- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја;
- у оквиру Националног парка у режиму II и III степена заштите, ограничава се осветљавање 

простора на неопходно и усмерено осветљавање објеката, приземних површина и површина 
земљишта, као и за потребе безбедности саобраћајница, туристичких садржаја и културно-
историјских вредности;

- на стаништима заштићених и строго заштићених врста од националног значаја која се налазе 
ван грађевинских подручја по потреби смањити висину светлосних извора, применити засторе 
којима се спречава расипање светлости према небу, односно према подручјима еколошке 
мреже; усмерити светлосне снопове према саобраћајницама и објектима, а на посебно 
осетљивим локацијама применити плаве или зелене боје светлости  и ограничити трајање 
осветљења на прву половину ноћи;

- у еколошким коридорима избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа 
техничка решења заштите природних и блиско природних делова коридора од утицаја 
светлости, применом одговарајућих планских техничких решења (смањења висина светлосних 
тела, усмереност светлосних снопова према саобраћајницама и објектима, примена посебног 
светлосног спектра на осетљивим локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву 
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половину ноћи и сл.). Применити засторе којима се спречава расипање светлости према небу, 
односно према осетљивим подручјима еколошке мреже;

- у заштитном појасу еколошког коридора реке Саве, у појасу од 200 m од еколошког коридора 
/станишта морају се применити мере заштите коридора/станишта од утицаја светлости;

- осветљење поставити мин. 20 m од обале, а оптимално растојање је 50 m од обале;
- у појасу од 50 m од еколошког коридора/станишта, на грађевинском земљишту (насеље, 

радне зоне, викенд насеље, туристичко рекреативне површине и сл.) применити мере заштите 
од утицаја светлости. 

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV 

- Дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос градити као 
монтажно-бетонске, компактне, зидане или стубне на јавним површинама, а на осталим 
површинама типа стубне, монтажно-бетонске, компактне, зидане или узидане, у складу са 
важећим законским прописима и техничким условима надлежног оператора дистрибутивног 
система електричне енергије;

- у режиму III степена заштите Националног парка трафостанице градити као монтажно-
бетонске или компактне за 20/0,4 кV напонски пренос, у складу са важећим законским 
прописима и техничким условима надлежног ЕД предузећа;

- мин. удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
- монтажно-бетонске и компактне трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи 

објекти, а могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до     
630 kVA и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два 
трансформатора називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских 
извода);

- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор правоугаоног облика 
минималних димензија 5,8х6,3 m за изградњу једноструке, а 7,1х6,3 m за изградњу двоструке 
монтажно-бетонске трансформаторске станице, са колским приступом са једне дуже и једне 
краће стране;

- за стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика минималних 
димензија 4,2х 2,75 m, за постављање стуба за трансформаторску станицу;

- стубна трафостаница се може градити у линији постојећег надземног вода иливан њега на 
парцели власника (корисника).

Услови за реконструкцију електроенергетске мреже и објеката ТС 20/0,4kV и ТС 110/20kV

- Реконструкција постојећих електроенергетских водова свих напонских нивоа и 
трансформаторских станица вршиће се на основу овог Просторног плана и услова надлежних 
оператора мреже преносног и дистрибутивног система електричне енергије, а подразумева 
промену габарита, волумена, положаја или опреме постојећег објекта, као и извођење радова 
који обухватају радове великог обима, замене елемента на постојећим линијским објектима у 
заштитном појасу вода/објекта, којима се не мења њихово целокупно функционисање;

- приликом реконструкције/обнављања постојећих водова у зонама заштићених подручја, 
станишта заштићених врста и еколошких коридора, као и у појасу 200 m од граница 
наведених просторних целина, применити посебна техничко-технолошка решења која 
спречавају колизију и електрокуцију птица код електричних водова ниског и средњег напона;

- за реконструкцију електроенергетских водова на стаништима и еколошким коридорима 
потребно је прибавити посебне услове заштите природе.

Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру

- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити 
подземни или надземни прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног 
места (ОММ); 

- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради објекат, према 
улици, или у зиданој огради, такође на регулационој линији улице; 

- за кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 kW прикључење ће се 
вршити нисконапонским подземним водом директно из трансформаторске станице;

- за кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење ће се вршити 
из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у оквиру парцеле.
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1.3.3.2. Термоенергетска инфраструктура

Правила за уређења и грађења за објекте посебне намене у односу на објекете 
термоенергетске инфраструктуре

Приликом одржавања, уређења и изградње објеката посебне намене простора (регионални, међумесни и локални 
канализациони системи) и објеката термоенергетске инфраструктуре потребно je придржавати се правила и услова за 
уређење и изградњу термоенергетске инфраструктуре који су дати у Правилнику о условима за 
несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Службени лист 
РС“, бр. 37/13 и 87/15), Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног 
гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15), Правилник о изградњи 
постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности („Службени 
лист СРЈ“, број 114/17), као и техничких услова добијених од носиоца јавних овлашћења са чијим 
инфраструктурним термоенергетском објектима се објекти посебне намене, налазе у близини, 
паралелно воде или укрштају.

Гасоводи притиска већег од 16 бара

Табела 16. Ширина експлоатационог појаса гасовода, у зависности од притиска и пречника гасовода

Радни притисак гасовода
Притисак

16 до 55 bar
(m)

Притисак већи од 
55 bar

(m)

Пречник гасовода до DN 150 10 10

Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500 12 15

Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000 15 30

Пречник гасовода изнад DN 1000 20 50

Вредност из табеле представља укупну ширину експлоатационог појаса тако да се по једна 
половина дате вредности простире са обе стране осе гасовода.

У експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода. У 
експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање 
трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп 
места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешкотранспортујућих 
материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине 
до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система. У експлоатационом појасу 
гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, 
односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Табела 17. Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од других објеката или 
објеката паралелних са гасоводом

Радни притисак гасовода Притисак 16 ДО 55 bar (m) Притисак већи од 55 bar (m)

Пречник гасовода DN 
≤150

150 < 
DN ≤ 
500

500 <
DN 

≤1000

DN > 
1000

DN 
≤150

150 < 
DN ≤ 
500

500 <
DN 

≤1000

DN > 
1000

Некатегорисани путеви (рачунајући од 
спољне ивице земљишног појаса)

1 2 3 5 1 3 3 5

Општински путеви (рачунајући од спољне 
ивице земљишног појаса)

5 5 5 5 10 10 10 10

Подземни линијски инфраструктурни објекти 
(рачунајући од спољне ивице објекта)

0,5 1 3 5 3 5 10 15

Нерегулисан водоток (рачунајући од уреза 
Q100god воде мерено у хоризонталној 

пројекцији)

5 10 10 15 10 20 25 35

Регулисан водоток или канал (рачунајући од 
брањене ножице насипа мерено у 

хоризонталној пројекцији)

10 10 10 10 25 25 25 25
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Растојањa из табеле се могу изузетно смањити уз примену додатних мерa као што су: смањење 
пројектног фактора, повећање дубине укопавања или примена механичке заштите при ископавању.

Табела 18. Минимална растојања подземних гасовода од надземне електромреже и стубова 
далековода

Називни напон Паралелно вођење (m) При укрштању (m)

≤ 20 kV 10 5

20 kV < U ≤ 35 kV 15 5

Минимално растојање дато у табели се рачуна од темеља стуба далековода и уземљивача.
Укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу са условима управљача јавног пута.

Табела 19. Минимална растојање гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са другим 
објектима

Инфраструктурни објекат Минимална дубина 
укопавања(cm)

до дна одводних канала путева 100
до дна регулисаних корита водених токова 100
до горње коте коловозне конструкције пута 135
до дна нерегулисаних корита водених токова 150

Од минималне дубине укопавања цеви дате у табели може се одступити уз навођење оправданих 
разлога за тај поступак, при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али тако да 
минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm.

Табела 20. Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других објеката  

Грађевински и 
други објекти

Објекти који су саставни делови гасовода (удаљености у m)

МРС, МС и РС
Блок станице са 

испуштањем гаса
Чистачке 
станицеЗидане или монтажне На отвореном или под 

надстрешницoм

≤30.000 
m³/h

>30.000 
m³/h

За све капацитете

Стамбене и 
пословне зграде*

15 25 30 30 30

Електрични водови 
(надземни) За све објекте: висина стуба далековода +3 m

Трафо станице* 30 30 30 30 30

Општински путеви 6 10 10 15 10

Водотокови изван водног земљишта

Шеталишта и 
паркиралишта*

10 15 20 30 30

Остали грађевински 
објекти*

10 15 20 15 15

* Ова растојања се не односе на објекте који су у функцији гасоводног система.

Гасоводи притиска до 16 бара

Табела 21. Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених 
објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе 
ивице цеви до темеља објекта)

Радни притисак MOP ≤ 4 bar (m)   4 bar<MOP≤10 bar
  (m) 10 bar <MOP≤ 16 bar (m)

Гасовод од челичних цеви 1 2 3
Гасовод од полиетиленских цеви 1 3 -

Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1,0 m, уз примену додатних 
мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност објеката.
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Табела 22. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar 
< MOP ≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим гасоводима, 
инфраструктурним и другим објектима

Инфраструктурни објекти

Минимално дозвољено 
растојање (m)

Укрштање Паралелно 
вођење

Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,3 0,6
Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,3 0,5
Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3
Од гасовода до високог зеленила - 1,5

Табела 23. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода 
MOP ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима

Инфраструктурни објекти

Минимално дозвољено 
растојање (m)

Укрштање Паралелно 
вођење

Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,2 0,4
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,2 0,4
Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3
Од гасовода до високог зеленила - 1,5

Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 m, уз 
примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и 
предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном вођењу.

Табела 24. Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електромреже и 
стубова далековода

Минимално растојање
Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m)

1 kV ≥ U 1 1
1 kV < U ≤ 20 kV 2 2
20 kV < U ≤ 35 kV 5 10

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему се не сме 
угрозити стабилност стуба.

Локација МРС, МС и РС

Табела 25. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у 
којима стално или повремено борави већи број људи

MOP на улазу
Капацитет 

m3/h MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 10 bar < MOP ≤ 16 bar

до 160
уз објекат (отвори на 

објекту морају бити ван 
зона опасности)

3 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора)

5 m или уз објекат (на зид или 
према зиду без отвора)

од 161 до 1500
3 m или уз објекат

(на зид или према зиду без 
отвора)

5,0 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 8 m

од 1501 до 6000 5 m 8 m 10 m
Подземне 
станице 1 m 2 m 3 m

Табела 26. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката
MOP на улазу

Објекат MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 10 bar < MOP≤ 16 bar
Општински пут 3 m 5 m 8 m
Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m
Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m
Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 m

Надземни електроводови
0 bar < MOP ≤ 16 bar:

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m*
1 kV < U ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m**

*   али не мање од 10 m; 
** али не мање од 15 m; ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода механички и 
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електрично појачана
На укрштању гасовода са путевима, водотоковима, каналима, далеководима називног напона 
преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°.

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 
60°. За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° 
потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим 
објектима.

Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу захтевима 
овог Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и условима управљача јавног пута.

Услови за прикључење на јавну дистрибутивну гасоводну мрежу

Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласностима 
добијеним од надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилника о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени 
гласник РС“, број 86/15).

1.3.4. КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉЕНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

Производни објекти обновљивихи других извора енергије

За потребе напајања садржаја у посебној намени могу се користити обновљи извори енергије 
(сунчева енергија, геотермална енергија), коришћењем топлотних пумпи и соларних 
фотонапонских ћелија.

1.3.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе 
комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др). Изградња електронске комуникационе 
инфраструктуре и објеката, у оквиру посебне намене, реализоваће се по условима из Просторног 
плана.
            
- Електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница;
- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадо 

провлачење електронских комуникационих каблова; 
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, односно 

0,3 m, 0,4 m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу, тротоару;
- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте;
- при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских каблова до                       

10 kV најмање растојање треба да буде 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;
- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним 

размаком због обављања радова;
- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а 

угао укрштања око 90°; 
- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и канализације 

вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m;
- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима 

водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при 
приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са канализацијом;

-у складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину 
извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник PC“, број 16/12), унутар 
заштитног пojaca није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних 
инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова 
или кабловске ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који
могу да угрозе функционисање електронских комуникација (ЕК објеката).

Услови за реконструкцију електронске комуникационе мреже 

- Реконструкција постојећих електронских комуникационих водова вршиће се на основу овог 
Просторног плана и услова надлежних оператера електронских комуникационих система, а 
подразумева промену габарита, волумена, положаја или опреме постојећег објекта, као и 
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извођење радова који обухватају радове великог обима, замене елемента на постојећим 
линијским објектима, којима се не мења њихово целокупно функционисање;

- приликом реконструкције/обнављања постојећих водова у зонама заштићених подручја, 
станишта заштићених врста и еколошких коридора, као и у појасу 200 m од граница 
наведених просторних целина, применити посебна техничко-технолошка решења која 
спречавају колизију и електрокуцију птица код електричних водова ниског и средњег напона; 

- за реконструкцију електроенергетских водова на стаништима и еколошким коридорима 
потребно је прибавити посебне услове заштите природе.

Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
  
- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним или 

надземним прикључком по условима надлежног предузећа;
- у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију 

развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК 
канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме, унутар 
парцеле корисника или до објекта на јавној површини.

1.3.6. ПРАВИЛА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА ЗЕЛЕНИЛА

Заштитне појасеве зеленила  на простору обухвата Просторног плана, формирати у оквиру 
саобраћајне и водне инфраструктуре и пољопривредног земљишта. Ови појасеви ће бити и у 
функцији заштите од ветра, заштите пољопривредног земљишта и усева, заштите каналске 
мреже и заштите предела и биодиверзитета. 

За формирање свих заштитних појасева зеленила потребна је израда пројектне документације 
којом ће се утврдити ширина појасева, њихов просторни распоред и избор биљних врста, уз 
прибављање услова  надлежне институције за заштиту природе.

  
1.4.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО 

ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ 
УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

За грађевинско земљиште у посебној намени, које је предвиђено за изградњу објеката за 
прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема у 
којима бораве/раде људи (ППОВ и др.) минималан степен комуналне опремљености грађевинске 
парцеле подразумева: 
- саобраћајну инфраструктуру (обезбедити колски и пешачки приступ на јавни 

пут/саобраћајницу); 
- водну инфраструктуру (снабдевање водом за пиће и водом нижег квалитета за потребе 

противпожарне заштите, заливања и прања; одвођење фекалних вода у јавну канализациону 
мрежу или у водонепропусну септичку јаму, које се граде на истој парцели као и главни 
објекат - до изградње насељског канализационог система);  

- електроенергетску инфраструктуру (прикључење на јавну електроенергетску мрежу или из 
сопственог извора напајања); 

- електронску комуникациону инфраструктуру (неопходну за одвијање електронског 
комуникационог саобраћаја).

  
1.5.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

1.5.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Мере заштите природе обухватају мере које се односе на заштићена подручја станишта заштићених 
и строго заштићених дивљих врста и еколошке коридоре:
- нa простору заштићених подручја, станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста и 

еколошких коридора, као и у зони хидролошког утицаја на еколошки значајна подручја, није 
дозвољено испуштање непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода (из насеља, 
са фарми, итд), складиштење свих врста опасних материја, одлагање чврстог отпада и других 
загађујућих материја, изградња објеката као ни обављање осталих активности које нису у 
складу са потребама очувања интегритета постојећих природних вредности;

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

89



20. децембар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 54 - Страна 3569
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

- изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода треба да се обезбеди уклањање 
азотних и фосфорних једињења, као и осталих загађујућих материја, до нивоа квалитета 
прописаног Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник PC“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Накнадно 
пречишћавање отпадних вода коришћењем тзв. мокрих поља могуће je уколико je неопходно 
додатно уклањање азотних и фосфорних једињења за упуштање у природни реципијент;

- неопходан je предтретман индустријских отпадних вода до нивоа квалитета дозвољеног за 
упуштање у канализациони систем;

- осим мониторинга квалитета пречишћеног ефлуента, вршити контролу састава муља који иде 
на коначно одлагање. Уколико се утврди потреба његовог одлагања на локацији која се 
налази у близини еколошки значајног подручја (удаљеност до 150 m), неопходно je тражити 
посебне услове Покрајинскох завода за заштиту природе;

- обавезује се извођач радова да, уколико у току радова пронађе геолошка или
палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природну
вредност, иста пријави Министарству заштите животне средине као и да предузме
све мере заштите од уништења, оштећења или крађе.

Мере заштите еколошких коридора:
- нa подручју еколошког коридора Саве (водно тело, небрањени део плавног подручја и 

насипи) на просторима изван зона становања, забрањена je изградња објеката чија намена 
није директно везана за обалу на растојању мањем од 50 m од линије средњег водостаја 
реке;

- обезбедити отвореност канала/водотока са улогом еколошких коридора на целој дужини 
(извршити ревитализацију коридора код зацевљених деоница) и обезбедити проходност 
уређењем зеленила у зони водопривредних објеката;

- прибавити посебне услове заштите природе за примену одговарајућих техничких решења 
којима се обезбеђује безбедно кретање животиња уз еколошки коридор за израду техничке 
документације приликом:
а) регулације водотока, поплочавања и изградње обала;
б) изградње и/или обнављања саобраћајница које се укрштају са еколошким коридорима;
ц) изградње нових и обнављања старих мостова;

- приобаље еколошких коридора резервисати за зеленило посебне намене са улогом очувања и 
заштите биолошке разноврсности;

- у зонама водопривредних објеката применити техничка решења којима се обезбеђује 
контииуитет травне вегетације приобалног појаса и проходност терена за слабо покретљиве 
ситне животиње.

Мере заштите за заштитне зоне еколошких коридора и станишта:
- у појасу од 50 m од еколошког коридора или станишта ван зоне становања забрањена je 

изграда објеката чија намена није директно везана за воду;
- у појасу од 50 m од еколошког коридора или станишта на грађевинском земљишту:

а) очувати проходност еколошког коридора површинских вода:
o забраном ограђивања појаса уз обалу или применом типова ограде које омогућују 

кретање ситних животиња;
o резервисањем приобалног појаса за зелени појас коридора у ширини од 20 m (може и 

у оквиру појаса заштитног зеленила комплекса);
б) објекте који захтевају поплочавање и/или осветљење лоцирати на мин. 20 m удаљености 

од границе коридора/станишта;
ц) изградња надземне инфраструктуре се ограничава на објекте чија траса најкраћим путем 

прелази преко еколошких коридора, станишта или комплекса станишта од већег броја 
субјединица, уз примену техничких мера којима се обезбеђује безбедан прелаз за ситне 
животиње и смањују утицаји осветљења, буке и загађења коридора/станишта;

- у појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта планским решењима мора се
обезбедити:
а) примена мера заштите коридора/станишта од утицаја светлости, буке и загађења.
б) дефинисање посебних правила озелењавања уз забрану коришћења инвазивних врста. 

Ha нашим подручјима се сматрају инвазивним следеће врсте: јасенолисни јавор (Acer 
negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни 
копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), 
трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан 
(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. 
Faloppa japonica), багрем (Robinia pseudoacacia). 

ц) забрањују ce планска решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког режима 
од којих зависи функционалност коридора и опстанак врста и станишних типова.
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Мере заштите за споменике природе (паркове, дрвореде и стабла):
- Унутар заштићених споменика природе пре пројектовања нових инфраструктурних водова, 

који су неопходни за функционисање постојећих садржаја и објеката, планирати трасу на што 
већој могућој удаљености од дебала постојећих виталних стабала, где год je то могуће 
минимално 10 m, како не би дошло до пресецања бочних коренових жила и сушења дела 
крошњи изнад ровова.

1.5.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица (број 319-03/18 од 30.10.2018. године) 
прописује мере заштите и уређења непокретних културних добара за простор посебне намене. 

За сва културно - историјска добра, поред посебних услова за појединачне објекте, треба да 
важе и општи услови заштите, међу којима су и:
- планским мерама не сме бити угрожен интегритет, нити споменичка својства добара под 

заштитом, али треба створити оптималне услове за чување и трајну заштиту и презентацију 
добара под заштитом;

- на парцелама заштићених добара и на парцелама њихове заштићене околине није дозвољено 
планирање никакве градње, осим ако се то изричито одобри посебним условима;

- на заштићеним добрима и њиховој заштићеној околини не смеју се изводити никакви радови, 
који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без претходно прибављених услова 
и сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе;

- непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту могу се користити у 
својој изворној, или одговарајућој намени, на начин који неће ни у чему угрозити њихова 
основна споменичка својства;

- непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у сврхе 
које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може 
довести до њиховог оштећења;

- власник, корисник, или други субјект који по било ком основу располаже непокретним 
културним добром, или добром под претходном заштитом, дужан је да га чува и одржава с 
пажњом тако да не дође до оштећења или уништења његових споменичких својстава. Није 
дозвољено да се руши, раскопава, преправља, презиђује, прерађује, или да се изводе било 
какви други радови који могу променити изглед и вредност културног добра без претходно 
прибављених посебних услова и сагласности надлежног Завода за заштиту;

- плановима генералне регулације треба планирати интервенције у простору које неће угрозити 
заштићена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, већ допринети 
њиховој трајној заштити и пуној афирмацији њихових споменичких вредности.

Правилима уређења дате су мере заштите и уређења непокретних културних добара и добара 
под претходном заштитом, као и археолошких локалитета према условима надлежног Завода за 
заштиту споменика културе Сремска Митровица, којих је неопходно придржавати се приликом 
изградње и експлоатације система комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана 
комуналних отпаних вода слива реке Саве.

Споменици културе, знаменита места, меморијални комплекси, споменици и спомен обележја: 
- употреба тешке механизације и машина у непосредној близини објеката под заштитом које 

својим радом могу угрозити стабилност истих је забрањена;
- уколико се у непосредној близини објеката под заштитом изводе земљани радови који могу 

угрозити стабилност истих радове обавезно изводити ручно, употребом ручног алата; 
- дозвољава се урбанистичко и хортикултурно опремање припадајуће парцеле које неће 

угрозити споменичка својства објекта или евидентиране непокретности; 
- за непокретно културно добро- знаменито место од изузетног значаја Сремски фронт на 

парцели 2705/4 КО Адашевци: планирани радови на каналу Ђелуш на парцели 4066 КО 
Адашевци који је састави део заштићене околине овог споменика не смеју угрозити објекат и 
његову заштићену околину, забрањена је промена визура око Сремског фронта, планирана 
црпна станица мора нити уклопљена у околину својом висином и изгледом. Није дозвољена 
употреба тешке механизације и машина у непосредној близини објеката у саставу споменика 
културе, ако својим радом могу угрозити њихову стабилност; 

- за непокретно културно добро Тврђава Беркасово/Деспотовац (место: Беркасово), забрањује 
се изградња цевовода и резервоара на тој локацији;

- за непокретно културно добро-знаменито место од великог значаја Поље Легет на парцелама 
2804 и 2805 КО Шашинци забрањено је лоцирање одводних канала и цевовода ка 
реципијенту  реци Сави на овим парцелама;
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- дислокација је дозвољена само према појединачним условима Завода за заштиту споменика 
културе и уз стручни конзерваторски надзор; 

- пре изградње комуналне инфрастуктурe за каналисање, одвођење и третман комуналних 
отпадних вода у региону Срема обавезно је рекогносцирање целокупне трасе и археолошки 
надзор над извођењем ових радова које врши стручна служба овог Завода;

- археолошки надзор приликом извођења грађевинских и других радова врши стручна служба 
Завода за заштиту споменика културе у Сремској Митровици;

- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке налазе извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе 
обавести Завода за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере 
да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а 
све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима;

- инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације;

- инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување 
пронађених остатака који уживају претходну заштиту.

1.5.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПРЕДЕЛА

Очување и унапређења вредности карактера предела представља јавни интерес у области 
културе, екологије и животне средине. У складу са тим, карактер предела, као носилац  идентитета 
подручја, представља јавно добро, а његово унапређење представља интерес свих учесника у 
процесу планирања. 

У планском подручју, морају се очувати и заштити све вредности и специфичне просторне 
целине, а притом и створити могућност за развој регионалног канализационог система са 
централним постројењем којим се неће угрозити карактер предела. Морају се очувати структуре, 
разноврсност и међусобне интеракције природних (абиотичких и биотичких) и културних 
(руралних и урбаних) елемената који чине вредности карактера предела.  

Заштита и унапређење вредности карактера предела треба да се спроводи кроз: 
- мере заштите свих заступљених типова предеоних елемената очувањем карактеристичних 

обележја екосистема, која су проистекла из природне конфигурације терена и
- управљање пределoм поступцима којима се, из перспективе одрживог развоја, обезбеђује 

редовно одржавање предела, са циљем усмеравања и усклађивања промена изазваних 
друштвеним и економским процесима, као и процесима у животној средини.

Заштита и унапређење карактера предела засниваће се на реализацији различитих активности у 
простору: 
- очување функционалности хидролошког система који утиче на одрживост мозаика предеоних 

елемената и његовог идентитета; 
- строга контрола експлоатације минералних сировина и других активности којима се нарушава 

идентификовани карактер и вредности у предеоним целинама заштићених подручја и њихових 
заштитних зона; 

- планирање развоја насеља у складу са вредностима предеоних одлика (физичка структура 
насеља, привредне активности и сл.);

- правовремена и активна заштита свих природних вредности, укључујући и фрагменте који 
тренутно нису под заштитом, а чија се заштита у будућности очекује, као и заштита 
споменика културе и препознатљивих и вредних елемената руралног предела;

- санацији и ревитализацији нарушених својстава хидро система који значајно утичу на 
карактер свих идентификованих предеоних целина;

- успостављање механизма управљања и промоције;
- креирање нових вредности у простору од посебног значаја за развој у циљу идентификовања 

подручја као једниствени „агрo-културни“ предео;
- праћење промена у простору које доводе до деградирања предеоних вредности и
- заштити пољопривредног земљишта од ненаменског коришћења.

1.5.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У контексту заштите животне средине на подручју посебне намене Просторног плана неопходно 
је спровести одређене мере заштите животне средине како би се минимизирали потенцијално 
негативни утицаји изградње предметних система за пречишћавање отпадних вода. 
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Ублажавање и смањење утицаја пројекта на животну средину могуће је применом мера, међу
којима су и:
- заштита ресурса вода у оквиру прописаних зона санитарне заштите; 
- примена адекватних мера за смањење негативног утицаја на животну средину и еко систем у

току експлоатације објеката и изградње будућих објеката.

Међутим, код постројења капацитета изнад 20.000 ЕС, као и код свих постројења која су
лоцирана у непосредниј близини насеља, меру представља предвиђени третман гасова са
непријатним мирисима. Гасови са непријатним мирисима у највећој мери се продукују у објекту
црпилишта пумпне станице, на уређају за предтретман (решетке и песколов), као и у објекту за
механичку дехидратацију муља.

Заштиту земљишта од потенцијалне деградације обезбедити адекватним одвођењем отпадних 
вода, као и предузимањем превентивних мера при претакању или претовару материја које имају 
загађујући карактер, посебно сходно члану 19.  Закона о заштити земљишта,којим је прописана 
забрана испуштања и одлагања загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода уна 
површину земљишта и у земљиште.

Код постројења која су лоцирана на месту које је знатно удаљено од сталног боравишта
људи, овим пројектом је из економских разлога предвиђено да се загађени ваздух посебно не
третира, већ да се из наведених објеката исти елиминишу вентилацијом (природно
проветравање и принудно помоћу вентилатора).

За предметне објекте који се налазе у посебној намени Просторног плана, надлежни орган може 
донети Решење о потреби израде Студије процене утицаја на животну средину, у складу са 
законском регулативом.

Изградњу свих објеката и инфраструктуре усагласити са свим важећим прописима како би се 
обезбедила заштита земљишта, воде и ваздуха.

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган мора прописати израду 
студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине, 
Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја 
на животну средину и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, брoj 114/08).

1.5.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Адекватна имплементација планских решења у области заштите животне средине, пре свега, 
препоруке и обавеза израде студије процене утицаја пројеката на животну средину и стратешких 
процена планова на животну средину, као и успостављање мониторинга параметара животне 
средине и инспекцијски надзор имају важну улогу у очувању квалитета живота и здравља људи 
на подручју Просторног плана, посебно у зони посебне намене.

Одрживо управљање животном средином је кључни фактор у сузбијању бројних болести чији су 
директни изазивачи фактори животне средине, пре свега антропогени утицаји и њихово 
синергијско дејство са природним, као и њихови међусобни утицаји. 

Утицаји животне средине на здравље људи су велики и представљају последичну реакцију, те је 
становништво у обухвату Просторног плана свакодневно изложено низу физичких, хемијских и 
биолошких агенаса, природног и антропогеног порекла. 

Мере заштите живота и здравља људи могу се поделити у неколико кључних области дејства, 
према доминантном утицају у складу са законском регулативом из појединих области:
-  обезбеђење здраве околине, безбедне у односу на утицаје на здравље становништва, посебно 

деце, кроз заштиту и очување квалитета животне средине;
-  елиминисање загађења ваздуха које настаје као продукт сагоревања чврстих горива и услед 

егзистенције постојећих привредних комплекса у обухвату Просторног плана и контактној 
зони, које могу бити у вези са многим обољењима;

-  благовремено упозоравање и превенција од штетних ефеката дејства хемикалија које 
представљају потенцијални ризик за здравље људи;

- заштита здравља људи од електромагнетног зрачења;
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- заштита живота и здравља људи у ванредним ситуацијама планирањем превенције и 
адекватним реаговањем на насталу ситуацију, чиме би се смртност и болести од последица 
ванредних ситуација, несрећа и избијања епидемија који су повезани са факторима ризика 
животне средине средине значајно смањили и

-  заштита живота и здравља људи од последица климатских промена као глобалне опасности по 
здравље људи, које изазивају оштећења озонског омотача, губљење биодиверзитета и др.

Према условима добијеним од Центра за разминирање, у обухвату Просторног плана нису 
евидентирани случајеви системског загађења минама, касетном муницијом или другим 
неексплодираним убојитим средствима. У складу са прописима који се односе на безбедност и 
здравље на раду, на простору обухваћеном Просторним планом обавезна је претходна процена 
ризика на могуће постојање неексплодираних, убојитих средстава, имајући у виду чињеницу да 
су се на подручју Републике Србије (самим тим и на подручју обухвата Просторног плана) 
одвијали оружани сукоби током Другог светског рата. Пре почетка извођења земљаних радова, у 
складу са резултатима процене ризика, проверава се постојање неексплодираних пројектила и 
других опасних предмета и материја.

1.5.6. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА   

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће 
природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују штету 
већег обима на простору за који се план ради, као и прописивање мера заштите за спречавање 
елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. 

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама утврђују се 
конкретне мере и активности у циљу спречавања и ублажавања последица од катастрофа, кроз 
План смањења ризика катастрофа и План заштите и спасавања. Настанак, обим и време трајања 
ванредних ситуација у већини случајева се не могу унапред предвидети, али се за извесне 
појаве на основу искустава, статистичких података и метода моделовања, а с обзиром на место 
појаве, може претпоставити да ће до њих доћи, те се у том смислу планирају и спроводе 
конкретне мере заштите.

Подручје обухваћено Просторним планом може бити угрожено од: земљотреса, суша, поплава, 
ерозије, метеоролошких појава: атмосферско пражњење и атмосферске падавине (киша, град, 
снег), ветрова, пожара, техничко-технолошких несрећа/ акцидената и ратних разарања.  

Мере заштите од земљотреса су правилан избор локације за градњу објеката, примена одговарајућег 
грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго поштовање и 
примена важећих грађевинско техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју (VII 
и VII-VIII степен према ЕМС-98). Такође, мере заштите од земљотреса обезбеђују се и поштовањем 
регулационих и грађевинских линија, односно прописаном минималном ширином саобраћајних 
коридора и минималном међусобном удаљеношћу објеката, како би се обезбедили слободни пролази 
у случају зарушавања. Применом принципа асеизмичког пројектовања објеката, односно применом 
сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима, обезбеђује се 
одговарајући степен заштите људи, минимална оштећења грађевинских конструкција и континуитет 
у раду објеката од виталног значаја у периоду након земљотреса.   

Суша, генерално, представља екстремни пример климатских промена од суштинског утицаја на 
водни биланс неког подручја, а затим и на привредне гране које зависе од воде, при чему се најпре 
мисли на пољопривреду. Примена наводњавања, као мера заштите од суше, повећава економску 
ефикасност, ефективност и профитабилност свих субјеката везаних за пољопривредну производњу.

У ванвегетационом периоду режим падавина на посматраном подручју условљавао је честе 
поплаве и велике штете у равничарском делу, све до изградње насипа, канала, црпних станица, 
акумулација за регулисање фрушкогорских потока и других објеката за заштиту од штетног 
дејства сувишних вода.

Ерозиони процеси у комбинацији са бујичним поплавама проузрокују сталне и повремене штете 
које имају негативан ефекат на комплетно окружење, а не само на водопривредне објекте. У 
оквиру групе радова за уређење бујичних токова примењују се најразличитији типови објеката, 
чији избор зависи од карактеристика бујичног тока, а основни задатак им је задржавање 
кретања наноса и консолидација корита бујичних токова. Под биолошким и биотехничким 
радовима се подразумевају сви радови који директно, биолошким средствима (пошумљавање и 
затрављивање) и у комбинацији са мањим техничким радовима, доводе до санације ерозионих 
процеса. На посматраном простору нису извођени значајнији радови на уређењу бујичних токова 
и заштити од ерозије, чак ни за заштиту изграђених акумулација од засипања. Једино што се 
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може сврстати под групу антиерозионих радова су редовна пошумљавања према 
шумскопривредним основама углавном на подручју Фрушке горе. Радови заштите од бујичних 
токова и еолске ерозије су изведени само локално за заштиту саобраћајница.
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске инсталације у 
складу са одговарајућом законском регулативом.

Законом о одбрани од града предвиђено је увођење заштитне зоне око лансирних 
(противградних) станица, у којој је ограничена изградња нових и реконструкција постојећих 
објеката, као и извођење радова који могу нарушити испаљивање противградних ракета, које 
спадају у 1. категорију експлозивних материја. Изградња нових објеката на одстојању мањем од 
500 m од противградних станица Центра за одбрану од града, могућа је само по обезбеђењу 
посебне сагласности и мишљења РХМЗ.

Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које су планиране као ветрозаштитни појасеви 
уз саобраћајнице, канале и као заштита пољопривредног земљишта.

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите. 
Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељу кроз урбанистичке 
показатеље (намена површина, индекс заузетости парцеле) и правила изградње (регулациона 
линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница, 
паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну примену прописа о 
изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења, саобраћајне инфраструктуре, мреже 
противпожарних хидраната и др.

1.5.7. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ

Добијени услови и захтеви од Министарства одбране, а који се односе на просторна решења у 
обухвату Просторног плана (утврђене зоне просторне заштите), уграђени су у овај Просторни 
план и детаљно обрађени у Посебном прилогу који је саставни део истог.

Заштита становништва и материјалних добара (планирање и коришћење склоништа и других 
заштитних објеката) дефинисани су Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18).

Према условима добијеним од Центра за разминирање, у обухвату Просторног плана нису 
евидентирани случајеви системског загађења минама, касетном муницијом или другим 
неексплодираним убојитим средствима.

У складу са прописима који се односе на безбедност и здравље на раду, на простору 
обухваћеном Просторним планом обавезна је претходна процена ризика на могуће постојање 
неексплодираних, убојитих средстава, имајући у виду чињеницу да су се на подручју Републике 
Србије (самим тим и на подручју обухвата Просторног плана) одвијали оружани сукоби током два 
Светска рата и НАТО бомбардовања 1999. године. 

Пре почетка извођења земљаних радова, у складу са резултатима процене ризика, проверава се 
постојање неексплодираних пројектила и других опасних предмета и материја.

Имајући у виду горе наведено, потребно је да Центар за разминирање (сагласно својим 
законским овлашћењима и обавезама) изради Пројекат за техничко извиђање или разминирање 
површина на којима је планирано извођење грађевинских радова, а све у циљу смањења ризика 
од неексплодираних средстава заосталих из претходних ратова. 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕВОВОДЕ

- Приликом избора система (општег или сепарационог) потребно је раздвојити системе за 
отпадне и атмосферске воде, првенствено због рационалности и оптимизације објеката 
пречишћавања, уз апсолутни приоритет изградње фекалне канализације;

- начином пројектовања трасе цевовода обезбедити максимално искоришћење могућности 
гравитационог транспорта каналског садржаја;

- максималне брзине не смеју прелазити 3 m/s код сепарационих систем, односно 5 m/s код 
општег система, у случају пуног профила цевовода;
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- на местима укрштаја канализационих цевовода са водоводним, канализациони се морају 
поставити испод водоводних, на одговарајућем размаку, евентуално и уз одговарајућу заштиту 
водоводних;

- у погледу врсте материјала за цевоводе, могу се у принципу применити сви сада на тржишту 
расположиви за ту намену цевни материјали (PVC, PEHD, полиестер, керамика и сл.);

- због услова одржавања, за минималне пречнике примарне мреже не треба усвајати мање 
профиле од Ø 300mm. На потезима са већим нагибима терена и скромнијим протицајем, може 
се применити и Ø 250 mm. У секундарној мрежи се прописује минимални пречник Ø 250 mm, 
а на стрмијем теренима у селима, може се усвојити и Ø 200 mm.;

- максимално рачунско пуњење цевовода не сме бити веће од 50%-70% у сепарационом систему;
- минималне падове цевовода усвојити као реципрочне вредности пречника цевовода (1/D), 

према препоруци из литературе. Тако усвојени падови, углавном обезбеђују довољне 
минималне брзине за коректан транспорт каналског садржаја;

- минимална почетна дубина укопавања зависи од висинског положаја и удаљености објеката 
које се прикључују на уличну мрежу. Уобичајено да почетна дубина укопавања примарне 
мреже износи 1,6 m чиме би се омогућило гравитационо прикључење и свих корисника и 
укрштање са постојећим инсталацијама. Уколико теренски услови дозвољавају и мање дубине 
укопавања минимална дубина мора бити довољна да се цевовод у зимским условима обезбеди 
од смрзавања, што износи 0,8 m, односно 1 m испод коловоза;

- максималне дубине укопавања зависе од теренских услова и технологије грађења, али не би 
требало да прелазе 6 m -7 m јер се тиме омогућује ископ у отвореном рову. У случају високих 
подземних вода не би требало ићи дубље од 4 m;

- мевизионе шахтове постављати на местима прикључака, промене правца, профила, нагиба и 
каскада, као и дуж праволинијских деоница на растојању од око 50 m; 

- мрпне станице градити према потреби, углавном шахтног типа- без посаде;
- избор црпних агрегата зависи од усвојеног решења саме црпне станице. Код избора броја 

црпних агрегата узети у обзир да најмање један мора бити спреман у резерви;
- за случај прекида напајања електричном енергијом, било би потребно да се обезбеди бар 

један мобилни дизел агрегат, којим би се интервенисало у случају потребе. Његово 
стационирање би требало да је у ЈКП „Водовод“, одакле би се одвозио на потребне локације.

Под системима за одвођење отпадних вода подразумевају се и главни одводни колектори, са
успутним објектима, којима се сакупљене отпадне воде доводе до постројења за
пречишћавање. У ове објекте спадају и транзитни колектори (са припадајућим објектима)
којим се спајају једно или више насеља са циљем њиховог заједничког пречишћавања 
отпадних вода. И за ове објекте важе слична правила као и за системе за сакупљање отпадних
вода. Основне смернице пројектовања система за одвођење отадних вода су:
- диспозицију и дужине главних колектора, као и локацију будућег постројења за 

пречишћавање дефинисати тако да отпадна вода уз што мање задржавање доспе на 
пречишћавање;

- гравитациони транспорт се по правилу примењује где год је могуће, првенствено због уштеде 
електричне енергије и инвестиција за изградњу црпних станица;

- цевоводи су углавном кружних профила, протицајног капацитета да може пропуштати 
максимални рачунски протицај при максималном пуњењу од 60%;

- минимални пречник и падове усвојити као у претходној тачки;
- материјали за цевоводе су уобичајени као и за мрежу, осим у случајевима цевовода под 

притиском, када могу бити и челични;
- и код ових цевовода, обавезни су ревизиони силази код свих промена профила, цевног 

материјала, праваца, нагиба или денивелације, као и на праволинијским деоницама на 
растојању од 60 m;

- дубине укопавања свакако зависе од узводне канализационе мреже, услова укрштаја са 
осталом подземном инфраструктуром, као и концепције самог система за одвођење. 
Дефинисање максималних дубина мора бити резултат техно-економске анализе услова ископа 
и евентуалне изградње црпне станице; Минимална дубина укопавања износи 1,2 m, док 
максимална дубина не би требало да пређе 6 m;

- црпне станице могу бити подземне, надземне са или без посаде. Због своје флексибилности у 
погледу прилагођавања капацитету долазне воде, за дизање отпадних вода на уређаје за 
пречишћавање, препоручују се пужне (завојне) црпке. У црпним станицама шахтног типа, 
предвидети уградњу црпки са мокром изведбом, које се лако замењују једноставним 
купловањем. И овде важи правило да број резервних црпних агрегата мора бити у складу са 
важећим прописима за електро-машинску опрему;

- за случај прекида напајања електричном енергијом, посебно код објеката и опреме 
постројења за пречишћавање, мора се предвидети и одговарајући дизел-агрегат.
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Из разлога недоступности података о геотехничким карактеристикама терена, као и нивоима
залегања подземних вода, за канализациону мрежу у насељима анализирана је конзервативна
гравитациона метода каналисања, која подразумева учешће великог броја лифтинг црпних
станица. Уколико анализе о геотехничким карактеристикама терена и нивоима залегања
подземних вода буду извршене у неком будућем пресеку времена, на основу резултата таквих 
анализа моћи ће да се разматрају и други начини каналисања комуналних отпадних вода у
оквиру насеља, као што су:
- каналисање вакумском канализацијом; 
- канализација са ниским притиском.

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ 

Основна правила грађења за објекте за пречишћавање отпадних вода су следећа: 
- ако је постројење лоцирано на брањеној страни насипа, грађевинска линија према ножици 

насипа биће дефинисана и утврђена у складу са условима надлежне водопривредне 
организације о потребном минималном растојању; 

- спратност / висина објеката: објекти пратеђих садржаја - П (приземље), објекти постројења - 
у складу са потребама технолошког процеса; 

- ограђивање парцеле ППОВ, с обзиром на планирану делатност чија изградња захтева посебне 
услове у погледу функционалног издвајања или заштите од непосредног окружења, оградити 
оградом висине до 2,2 m, са двокрилном капијом за улаз у комплекс у складу са оградом.
Ограду поставити на регулациону линију тако да стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели постројења. 

Осим објеката и опреме на линији пречишћавања саставни делови постројења је и следећа 
инфраструктура: 
- технолошке цевне везе, вентили и арматура између и унутар објеката;
- инсталације интерног водовода, канализације, ПТТ, грејања, осветљења;
- командно-управна зграда са пратећим садржајем (канцеларија, контролно командни центар, 

погонска лабораторија, санитарни чвор и др.);
- сервисна зграда (енергетски блок, радионица, магацин);
- Портирница;
- интерне саобраћајнице унутар постројења са паркингом;
- ограда око постројења;
- хортикултура и уређење „зелених површина“.

У савременој пракси примењују се различити технолошки поступци за пречишћавање домаћих
употребљених отпадних вода. Приликом опредељења варијантних решења за даљу анализу,
утичу многи фактори као што су: количине и квалитет отпадних вода, динамика оптерећења 
постројења, локација постројења, потребна површина земљишта за изградњу постројења, 
климатски фактори на локацији постројења, фазност изградње, захтев за квалитетом 
пречишћеног ефлуента, стање и квалитет реципијента, могућност одлагања и трајне
диспозиције муљева, енергетски захтеви постројења, еколошки утицај постројења на ближу и
даљу околину и животну средину, и још читав низ чинилаца.

Реализација објеката гравитационог колектора и потисних колекторских праваца, вршиће се 
директном применом овог Просторног плана, на основу дефинисаних правила грађења, односно 
применом важећих урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, који нису у супротности 
са овим Просторним планом.

2.3.  КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ 
ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКАТА

2.3.1. ЗАШТИТНИ ПОЈАС ЈАВНИХ ПУТЕВА 

Зоне заштите јавних путева чине заштитни појас пута и појас контролисане изградње, који су 
дефинисани Законом о путевима.
  
Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:

1) ДП I реда - аутопутеви   40 m
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2) остали ДП I реда    20 m
3) ДП II реда     10 m
4) општински путеви    5 m

У заштитном појасу пута могуће је градити пратеће путне садржаје (станице за снабдевање 
моторних возила горивом, продавнице, објекте за рекреацију, мотеле, угоститељске објекте и 
друге објекте намењене пружању услуга корисницима пута), као и инфраструктурну мрежу и 
објекте у складу са сагласношћу и условима Управљача. 

У појасу контролисане изградње (који је исте ширине као и заштитини појас), у складу са 
Законом о путевима дозвољена је изградња по селективном принципу, у складу са донетим 
плановима а изричито је забрањено је отварање рудника, каменолома. депонија отпада и смећа. 

2.3.2. ЗАШТИТНИ ПРУЖНИ ПОЈАС  

Заштитни пружни појас дефинисан је Законом о железници и износи 100,0 m са обе стране 
пруге, рачунајући од осе крајњих колосека. У заштитном пружном појасу могу се градити објекти 
и инфраструктура по селективном приступу и  условима Управљача у складу са наведеним 
Законом.

2.3.3. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА

На подручјима која се користе као изворишта за снабдевање водом за пиће и за санитарно-
хигијенске потребе одређују се три зоне санитарне заштите, и то: шира зона заштите, ужа зона 
заштите и зона непосредне заштите. Заштитна зона око изворишта дефинисана је Законом о 
водама и Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени 
гласник РС“, број 92/08), а кроз израду елабората о зонама санитарне заштите изворишта.

Зона непосредне заштите (зона I) - Зона I изворишта подземне воде формира се на простору 
изворишта непосредно око водозахватног објекта. Зона I изворишта подземне воде засађује се 
декоративним зеленилом и растињем које нема дубоки корен и може се користити као сенокос. 

Зона I изворишта подземне воде, у којој не борави стално запослена особа, ограђује се ради 
спречавања неконтролисаног приступа људи и животиња заштитном оградом, која не може бити 
ближа од 3,0 m од водозахватног објекта који окружује. 

У зони I не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или 
вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, као и 
друге радње дефинисане чланом 29. важећег Правилника.

Ужа зона заштите (зона II) - У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и 
постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену 
исправност воде на изворишту, као и друге радње дефинисане чланом 28. важећег Правилника.

Шира зона заштите (зона III) - У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и 
постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену 
исправност воде на изворишту, као и друге радње дефинисане чланом 27. важећег Правилника.

2.3.4. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ОКО ВОДНИХ ОБЈЕКАТА (ОДБРАМБЕНИХ НАСИПА И КАНАЛА)  

За планирање извођења објеката и радова у зони насипа прве одбрамбене линије предвидети 
такво уређење простора и његово коришћење којим се неће угрозити нормално функционисање 
одбрамбене линије, као и спровођење одбране од поплава.

У зони одбрамбене линије, са брањене стране одбрамбеног насипа поштовати следеће:
- у појасу ширине 10 m од брањене ножице насипа оставити слободан простор за радно-

инспекциону стазу и пролаз возила и механизације службе одбране од поплава и спровођења 
одбране од поплава. У том појасу није дозвољено планирати изградњу никаквих ни подземних 
ни надземних објеката, нити постављање ограда и слично;

- у појасу од 10 m до 30 m од брањене ножице насипа могу се планирати приступни путеви, 
паркинг простори и слични објекти нискоградње. Није дозвољено планирати изградњу 
никаквих надземних објеката, постављање ограда, копање бунара, канала и сл., нити 
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планирати радове који би штетно утицали на насип прве одбрамбене линије и који би 
умањили његову сигурност са гледишта водопривреде;

- у појасу од 30 m до 50 m од брањене ножице насипа могућа je изградња, адаптација 
доградња и реконструкција објеката плитко фундираних (дубине фундирања максимално 1 m 
од постојеће коте терена). Није дозвољено планирати изградњу сутерена (подрума). У овом  
појасу може се планирати постављање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре 
(дубине рова максимално до 1 m од постојеће коте терена);

- нa растојању већем од 50 m од брањене ножице насипа могу се градити објекти, копати 
бунари, ровови, канали и др.

У зони одбрамбене линије, са небрањене стране одбрамбеног насипа поштовати следеће: 
- у појасу ширине 10 m од небрањене ножице насипа оставити слободан простор за радно-

инспекциону стазу и пролаз возила и механизације службе одбране од поплава и спровођења 
одбране од поплава.

За планирање изградње објеката и извођења радова у зони мелиорационих канала поштовати 
следеће:
- дуж обала канала планирати стално проходну и стабилну радноинспекциону стазу ширине 

минумум 5 m у грађевинском подручју и 10 m у ванграђевинском подручју, за пролаз и рад 
механизације која одржава канал. У овом појасу не сме се планирати изградња никаквих 
надземних објеката (зграде, шахтови, вентили...), не сме се планирати садња дрвећа, 
постављање ограда и слично;

- у случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у 
експропријационом појасу канала, по траси која je паралелна са каналом, инсталацију 
планирати по линији експропријације канала, односно на минималном одстојању од ње                   
(до 1 m), тако да међусобно, управно растојање између трасе инсталације и ивице обале 
канала буде минимум 5 m у грађевинском подручју и 10 m у ванграђевинском подручју;

- подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1 m испод нивоа терена и 
димензионисана на оптерећења грађевинске механизације којом се одржава канал;

- сва евентуална укрштања инсталације са каналом планирати под углом од 90°;
- укрштања инсталација са каналском мрежом планирати њиховим постављањем у заштитној цеви 

испод дна канала, тако да горња ивица заштите буде минимум 1 m испод пројектованог дна 
канала. Минималну дужину заштитне цеви планирати колико je ширина канала у нивоу терена;

- подземно укрштање инсталација са каналском мрежом у близини пропуста или моста 
планирати на удаљености од минимум 5 m од пропуста или моста;

- у случају да се постављање инсталације планира њеним постављањем уз конструкцију 
пропуста или моста, услов je да доња ивица заштитне цеви не сме залазити у светли отвор 
пропуста или моста (не сме бити испод доње ивице конструкције пропуста или моста);

- планском документацијом предвидети обавезу инвеститора да, у случају реконструкције 
пропуста или моста, о свом трошку изврши измештање и поновно враћање инсталације на 
конструкцију пропуста или моста;

- укрштање инсталације могуће je планирати и у склопу пропуста уколико je надслој
земље изнад пропуста довољне дебљине, али тако да заштитна цев инсталације буде минимум 
0,1 m изнад горње ивице пропуста;

- планском документацијом предвидети прописно обележавање инсталације на водном 
земљишту;

- предвидети такво уређење простора и његово коришћење којим се неће угрозити нормално 
функционисање и одржавање каналске мреже и свих водних објеката, који ће обезбедити 
слободан протицајни профил, стабилност косина и дна канала, као и несметан пролаз 
возилима и механизацији у зони водних објеката.

2.3.5. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног 
проводника дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:

- за голе проводнике 10 m;
- за слабо изоловане проводнике 4 m;
- за самоносеће кабловске снопове 1 m;

2) за напонски ниво 35 kV, 15 m;
3) за напонски ниво 110 kV, 25 m.

Заштитни појас за подземне водове (каблове) износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m;
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2) за напонски ниво 110 kV, 2 m;
3) за напонски ниво изнад 110 kV, 3 m.

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m;
2) за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 m.

Свака градња испод или у близини далековода напона 110 kV условљена је: Законом о 
енергетици, Законом о планирању и изградњи, Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени 
лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), Правилником о техничким 
нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист 
СФРЈ“, број 4/74), Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских 
постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“, број 61/95), Законом о заштити 
од нејонизујућих зрачења са припадајућим правилницима, од којих се посебно издвајају: 
Правилник о границама нејонизујућим зрачењима („Службени гласник PC“, број 104/09) и 
Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и 
периоду њиховог испитивања („Службени гласник PC“, број 104/09), SRPS N.C0.105-Техничким 
условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електро-енергетских постројења 
(„Службени лист СФРЈ“, број 68/86), SRPS N.C0.101-Заштитом телекомуникационих постројења 
од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од опасности, SRPS N.C0.102-Заштитом 
телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од сметњи 
(„Службени лист СФРЈ“, број 68/86), као и SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих 
постројења од утицаја електроенергетских постројења - увођење телекомуникационих водова у 
електроенергетска постројења („Службени лист СФРЈ“, број 49/83).

У случају градње испод или у близини далековода, потребна je сагласност надлежног оператера 
преносног система електричне енергије.

Остали општи технички услови:
- приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, 

водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике 
далековода напонског нивоа 110 kV;

- испод и у близини далековода не може се садити високо дрвеће, које се својим растом може 
приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV;

- забрањено je коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да 
се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV;

- забрањено je складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода;
- нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге 

прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;
- приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и 

ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност 
стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати;

- све металне инсталације (електроинсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде 
и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу 
потенцијала.

2.3.6. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Зоне заштите за гасоводе притиска већег од 16 бара

Појас шире заштите гасовода - заштитни појас гасовода, је појас ширине 400 m (по 200 m са обе 
стране од гасовода, рачунајући од осе гасовода), у ком други објекти утичу на сигурност 
гасовода, али и обрнуто, гасовод утиче на друге објекте у свом окружењу.

Табела 27. Ширина заштитног појаса насељених зграда, у зависности од притиска и пречника 
гасовода

Радни притисак гасовода
Притисак

16 до 55 bar
(m)

Притисак већи од 
55 bar

(m)

Пречник гасовода до DN 150 30 30

Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500 30 50

Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000 30 75
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Пречник гасовода изнад DN 1000 30 100

У заштитном појасу насељених зграда ширине од 30 m лево и десно од осе гасовода, након 
изградње гасовода, не могу се градити зграде намењене за становање или боравак људи, без обзира 
на коефицијент сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас 
гасовода сврстан.
Зоне заштите за гасоводе притиска до 16 бара

У зависности од притиска, заштитни појас дистрибутивног гасовода је:
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 bar-по 1 m од осе гасовода на обе стране;
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar-по 2 m од осе гасовода на обе стране;
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar-по 3 m од осе гасовода на обе стране;
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar-по 3 m од осе гасовода на обе стране.

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев 
пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног 
система. У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени 
досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. 

2.3.7. ЗОНА ЗАШТИТЕ КОРИДОРА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА ВЕЗА

Заштита телекомуникационих коридора, и изградња инфраструктурних и других објеката у близини 
електронских комуникационих коридора мора бити у складу са Правилником о захтевима за 
утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава радио-
коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени 
гласник РС“, брoj 16/12).

2.3.8. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ОКО МЕТЕОРОЛОШКИХ, ХИДРОЛОШКИХ И ПРОТИВГРАДНИХ 
СТАНИЦА  

Уредбом о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и 
заштитних зона у околини тих станица, као и врсте ограничења која се могу увести у заштитним 
зонама („Службени гласник РС“, број 34/13), утврђене су заштитне зоне у околини метеоролошке и 
хидролошке станице. Заштитна зона је простор у околини станице на који се односе ограничења у 
виду изградње нових и реконструкције постојећих објеката који могу нарушити природне 
атмосферске, односно хидролошке процесе.

У обухвату Просторног плана се налази главна метеоролошка станица у Сремској Митровици и 16 
падавинских станица према подацима Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ).
Око метеоролошких станица утврђује се заштитна зона у пречнику од 300 m од метеоролошких 
станица у саставу државних мрежа метеоролошких опсерваторија, синоптичких станица, 
радиосондажних станица, главних климатолошких станица и климатолошких станица за посебне 
намене, главних агрометеоролошких станица и станица за Сунчево зрачење. 

Радарски центар Фрушка гора се не налази у обухвату Просторног плана, али је у непосредној 
близини границе обухвата Просторног плана, тако да заштитна зона радарског центра, која 
износи 2 km, улази у обухват Просторног плана.

Ограничења у заштитним зонама у околини метеоролошких станица односе се на:
1) висину објекта који се подиже у окружењу приземне синоптичке станице који не може бити већи 

од једног десетог дела његовог растојања од метеоролошког круга (објекат висине 6 m може да 
буде подигнут на удаљености од 60 m од метеоролошког круга);

2) вештачке изворе топлоте или равне рефлектујуће површине који могу бити извор топлоте 
(бетонске или асфалтне површине, паркинзи за моторна возила) могу се подићи на удаљености 
од метеоролошког круга од 100 m или више;

3) висину објекта који се подиже у окружењу станице за зрачење која не може да буде толика да 
својом сенком прекрива метеоролошки круг, када је положај Сунца под углом од 5 степени или 
више у односу на површину тла, што је једнако једном десетом делу његовог растојања од 
метеоролошког круга;

4) висину објекта који се подиже у околини радарског центра у кругу полупречника од 2 km 
која не може да прелази висину базе полусфере зрачења радара;

Ограничења у заштитним зонама из претходног навођења под 1) и 2) односе се на планирање 
изградње нових и/или реконструкције постојећих објеката, односно планирање извођења других 
радова који могу битно нарушити природне атмосферске процесе и појаве, у мери у којој 
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измерени и осмотрени метеоролошки подаци одступају од међународних стандарда у погледу 
тачности и међународне упоредивости. При издавању сагласности из претходног навођења под 
1) и 2) прибавља се мишљење од надлежног органа, чија се станица налази у саставу државних 
мрежа метеоролошких и хидролошких станица.

Према подацима РХМЗ у границама предметног Плана се налазе 24 хидролошке станице 
подземних вода и пет хидролошких станица површинских вода од значаја за посматрани простор. 
Заштитна зона у околини хидролошке станице површинских вода обухвата корито реке узводно и 
низводно од хидролошке станице у дужини која одговара десетострукој ширини реке при 
великим водама у профилу хидролошке станице. Ограничења у заштитним зонама у околини 
хидролошких станица односе се на предузимање мера ради спречавања наступања штетних 
последица на рад хидролошких станица и то при:
- планирању изградње нових и реконструкције постојећих објеката;
- извођењу радова који могу нарушити природне хидролошке процесе и појаве;
- извођењу радова који могу да утичу на измену режима течења воде, транспорт наноса и леда или 

могу да угрозе опрему и инсталације на хидролошкој станици;
- извођењу радова којима се могу оштетити опрема хидролошке станице и нарушити природни 

атмосферски, односно хидролошки процеси и тиме битно утицати на квалитет, поузданост и 
међународну упоредивост хидролошких података.

У обухвату Просторног плана изграђенo је 56 лансирних (противградних) станица, које су у 
надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ). Заштитна зона око 
лансирних станица, у којој је ограничена изградња нових и реконструкција постојећих објеката и 
извођење радова који могу нарушити испаљивање противградних ракета на градоносне облаке, 
према условима РХМЗ је 500 m. 

Изградња/реконструкција објеката односно извођење радова на одстојању мањем од 500 m од 
лансирне станице, могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења РХМЗ. 

Правна и физичка лица, односно предузетници дужни су да у поступку прибављања услова за 
обављање привредне и друге делатности, односно извођења радова у заштитној зони радарског 
центра и лансирних станица прибаве сагласност надлежног органа о испуњености услова 
утврђених актима Владе из става 5. члана 13. Закона о одбрани од града („Службени гласник 
РС“, број 54/15). За потребе пролаза и транспорта до радарског центара и лансирних станица, 
утврђује се право службености пролаза преко парцела у власништву правних или физичких 
лица, у складу са законом.

V  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И УЧЕСНИЦИ У 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ

Имплементација Просторног плана представља процес примене и спровођења циљева и решења 
утврђених Просторним планом. Реализација овог процеса захтева дефинисање система управљања 
просторним развојем (у оквиру актуелног законодавства и институционалног амбијента), утврђивање 
потребних активности, мера и инструмената за имплементацију, утврђивање приоритета у 
имплементацији, као и утврђивање учесника у процесу имплементације и њихових обавеза, 
овлашћења и одговорности.

Управљање просторним развојем се заснива на постојећем систему управљања у Републици Србији и 
подразумева координиране активности различитих нивоа органа државне управе у процесу 
коришћења, уређења, развоја и заштите планског подручја: државни ниво - ресорна министарства 
Владе Републике Србије; покрајински ниво - ресорни покрајински секретаријати и Покрајинска 
влада и ниво локалних самоуправа - ресорна одељења и службе јединица локалне самоуправе. 
Управљање просторним развојем представља процес доношења одлука, заснованих на реализацији 
циљева и решења утврђених Просторним планом, при чему приоритет имају функције и садржаји од 
заједничког, јавног значаја. Примарну одговорност за реализацију ових садржаја имају наведени 
органи државне управе. 

Највећи значај у обухвату Просторног плана има подручје посебне намене, односно просторне 
целине и подцелине за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве 
у региону Срема. Посебно је значајно уређење локалитета и изградња мреже и објеката 
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инфраструктуре, као и усклађивање свих активности у оквиру подручја посебне намене простора са 
мерама заштите природе, непокретних културних добара и животне средине. 

Наведени државни органи, у складу са својим овлашћењима, обавезама и одговорностима, морају 
бити координатори планираних активности и актера у процесу имплементације. Активности свих 
нивоа управљања морају бити међусобно усклађене.

Кључни учесници у остваривању Просторног плана су, у складу са својим надлежностима и 
делокругом рада, органи и институције на националном, регионалном и локалном нивоу, које се 
баве водопривредом и комплементарним делатностима - развојем привреде, заштитом природних 
добара и ресурса и сл.

У имплементацији овог Просторног плана на директан или индиректан начин, учествују:
- Општина Рума; 
- Општина Пећинци; 
- Град Сремска Митровица; 
- Општина Шид; 
- Општина Ириг;
- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; 
- Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду; 
- Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
- Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу; Покрајински секретеријат за здравство;
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за пољопривредно 

земљиште, Републичка дирекција за воде;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну 

заштиту;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за управљање 

ризиком;
- Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру;
- Републички хидрометеоролошки завод;
- Републички сеизмолошки завод;
- Агенција за регионални развој АП Војводине;
- Регионална развојна агенција Срем;
- Покрајински завод за заштиту природе;
- Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица;
- ЈП „Војводинашуме“;
- ЈП „Национални парк Фрушка гора“;
- ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад;
- ЈП „Водовод“ Рума;
- ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци; 
- ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица;
- ЈП „Електромрежа Србије“ Служба за далеководе Београд; 
- ЈП „Електромрежа Србије“ Погон преноса „Нови Сад";
- „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд, Регионални центар „Електровојводина“ Нови Сад, 

Огранак „Електродистрибуција Рума“;
- „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о.  Београд, Регионални  центар „Електровојводина“ Нови Сад,
- Огранак „Електродистрибуција Сремска Митровица“;
- НИС а.д. Нови Сад, Гаспром Њефт;
- ЈП „Транснафта“ Панчево;
- ЈП „Србијагас“ Нови Сад;
- „SOUTH STREAM“ д.о.о. Нови Сад;
- Теленор д.о.о.;
- „VIP mobile“ д.о.о.;
- „Телеком Србија“ а.д. Дирекција за технику,Функција за планирање и развој мреже и сервиса, 

Сектор за развој приступне мреже; 
- SBB Српске кабловске мреже д.о.о; 
- ЈП „Емисиона техника и везе“;
- Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије; 
- ЈП „Путеви Србије“, Сектор за стратегију, пројектовање и развој; 
- „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Сектор за развој; 
- Центар за разминирање Републике Србије.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“, 
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

103



20. децембар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 54 - Страна 3583

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Сва просторно планска документа чије је доношење у надлежности јединице локалне самоуправе, а 
чији делови представљају подручје посебне намене, морају се усагласити са овим Просторним 
планом. Обухват просторног плана представљају територије четири општине Срема: Рума,
Пећинци, Шид, Ириг и Град Сремска Митровица.
При усаглашавању просторних планова, чије је доношење у надлежности јединица локалне 
самоуправе, не може се мењати подручје посебне намене које чине целине, објекти и садржаји 
система за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону 
Срема. До усаглашавања ових планских докумената, за подручје посебне намене се примењују правила уређења и 
грађења из овог Просторног плана, односно забрањује се изградња објеката чија је намена у супротности са овим 
Просторним планом.

За просторне целине (на пољопривредном, шумском, водном и грађевинском земљишту) које су у 
обухвату Просторног плана, али изван подручја посебне намене, задржава се постојећа намена и 
примењују се важећи просторни и урбанистички планови.
  
Просторним планом су одређена правила уређења и грађења за просторне целине неопходне за реконструкцију и 
изградњу система за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у 
региону Срема, као и изградња нових објеката и капацитета за пречишћавање отпадних вода.

Објекти планираног система ће се планирати као објекти јавне намене. Управљање и одржавање 
ових објеката мора бити у складу са законском регулативом и на начин који обезбеђује њихово 
квалитетно коришћење (регионални, међумесни и појединачни насељски ППОВ).  

Основна намена простора у обухвату Просторног плана одређена је важећим плановима који су 
дефинисали грађевинско, пољопривредно, водно и шумско земљиште. Измена и усклађивање тих 
планова, као и даља урбанистичка разрада односиће се искључиво на подручје посебне намене. 
Реализацијом планских решења, односно изградњом објеката система за прикупљање, одвођење 
и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве доћи ће до повећања површине под 
изграђеним грађевинским земљиштем.

До доношења нових просторних планова јединица локалне самоуправе и урбанистичких планова 
у подручју посебне намене примењиваће се важећи планови, у деловима који нису у супротности 
са овим Просторним планом. 

За просторне целине (на пољопривредном, шумском, водном и грађевинском земљишту) које су у 
обухвату Просторног плана, али изван подручја посебне намене, примењују се важећи просторни 
и урбанистички планови. 

У оквиру подручја посебне намене, Просторни план ће се спроводити двојако: 
- индиректно - (даљом урбанистичком разрадом планских решења): објекти ППОВ, трасе 

регионалних и међумесних система (колектори за транспорт отпадне воде) кроз грађевинска 
подручја насељених места, планирана нова изградња/реконструкција;

- директно (издавањем информације о локацији и локацијских услова на основу планских решења 
и правила грађења дефинисаних овим Просторним планом) - трасе регионалних и међумесних 
система на осталом земљишту (шумско, водно, пољопривредно и постојеће грађевинско 
земљиште - уколико се планирани садржаји лоцирани на постојећем грађевинском земљишту, 
постојећим коридорима,  и нема потребе за утврђивањем јавног грађевинског земљишта).

Спровођење овог Просторног плана приказано је на Рефералној карти број 5 - Карта 
спровођења.

2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

Обавезном израдом планова детаљне регулације, уколико су планирани садржаји предвиђени на 
локацији где је потребно дефинисати грађевинско земљиште и/или утврдити јавни интерес и/или 
нову регулацију, односно извршити разграничење површина јавне и остале намене, утврдити правила 
уређења и грађења на основу смерница за уређење и мера заштите дефинисаних овим Просторним 
планом.
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Сви урбанистички планови који су на подручју посебне намене, примењују се у деловима у 
којима нису у супротности са овим Просторним планом.

Целина 1 - Дистрибутивна мрежа и објекти регионалног ППОВ Сремска Митровица

Обавезна је израда плана детаљне регулације за комплекс ППОВ (за уређење и изградњу
објеката који чине технолошку шему пречишћавања). 
Објекти гравитационог колектора и потисних колекторских праваца спроводиће се директном 
применом овог Плана, на основу утврђених правила грађења, као и применом важећих 
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката који нису у супротности са овим Планом. Ово
се посебно односи на планиране садржаје лоциране на постојећем грађевинском земљишту, које 
се већ користи за ову намену. 

При укрштању колектора са локалним токовима, уважавати следеће смернице:
- колектор водити качењем о конструкцију или унутар конструкције за прелаз преко водотока, 

с тим да вод не сме бити нижи од доње ивице саме конструкције,
- прелаз трасирати управно на осу потока, а са обе његове стране се поставити ревизионе 

силазе,
- приликом могућих прелаза испод водотока, горњу ивицу заштитне цеви поставити најмање 

1,0m испод пројектоване кота дна,
- прелаз канала осигурати и видно обележити,
- нa деловима трасе колектора поред водотока, обезбедити стабилност обале и непромењене 

услове течења,
- изливе пречишћених вода из ППОВ планирати у корито најближе реке/потока/канала,
- профил испусне грађевине мора бити стабилан и функционалан при свим 

водостајима/протицајима у реципијенту. Излив канализације, мора да буде под углом ради 
бољег уливања у регулисани профил,

- нa месту излива канализације, у зони минор или мајор корита, пројектовати прописну изливну 
грађевину са испусном главом и жабљим поклопцем. У зони испуста (уколико je у косини 
мајор корита) и низводно преко форланда до минор корита, у потребној дужини обезбедити 
одговарајуће осигурање протицајног профила (обале мајор корита) са уклапањем у постојећи 
профил, ради заштите од ерозије необложеног дела мајор корита.

Целина 2 - Дистрибутивна мрежа и објекти мађумесних ППОВ (Мачванска Митровица, 
Адашевци, Бикић До, Пећинци, Огар, Ашања)  

Обавезна је израда плана детаљне регулације за комплекс ППОВ (за уређење и изградњу
објеката који чине технолошку шему пречишћавања).

Директном применом овог Просторног плана на основу дефинисаних правила грађења, односно 
применом важећих урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, који нису у супротности са 
овим Просторним планом.

Уколико у фази израде пројектне документације  дође до потребе за изменом планираних траса или до промене 
положаја надземних објеката, измена се може извести унутар границе обухвата посебне намене, а уз поштовање правила 
за уређење, грађење и заштиту, као што је то случај са насељем Доњи Товарник.

Целина 3 - Дистрибутивна мрежа и објекти појединачних насељских ППОВ 

Трећу целину чине индивидуални/појединачни канализациони системи са постројењем за
третман комуналних отпадних вода, за сва преостала насеља обухваћена овим Просторним 
планом.

Обавезна је израда плана детаљне регулације за комплекс ППОВ (за уређење и изградњу
објеката који чине технолошку шему пречишћавања). Канализациони системи за свако 
појединачно насеље, нису предмет овог Плана.

2.1.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЗА ППОВ

За планиране комплексе ППОВ (регионални, централни, појединачни), неопходна је израда 
одговарајућих урбанистичких планова из следећих разлога:
- регулације јавних површина; 
- утврђивања грађевинске линије и нивелационих кота;
- дефинисања детаљне намене грађевинског земљишта; 
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- обезбеђења саобраћајног приступа комплексу;
- дефинисања начина опремања инфраструктуром; 
- избора технологије пречишћавања;
а у складу са прибављеним условима од надлежних завода за заштиту, као и других организација и 
институција у чијој је надлежности издавање услова.  

Планирани комплекси ППОВ могу се разрађивати и Урбанистичким пројектима урбанистичко 
архитектонске разраде, а у складу са чл. 60, став 2. Закона о планирању и изградњи.

Разрадом планских решења на нивоу идејног пројекта отклониће се евентуалне недоумице у
вези реализације планираних објеката.

Локација постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ, мора да испуни услове са 
санитарног аспекта и аспекта животне средине. За пратеће објекте (котларницу, гаражу, 
радионицу и слично) на комплексу, као и за загађене атмосферске воде, дати одговарајуће 
решење којим ће се третирати настале загађене воде, пре њихове даље евакуације до 
постројења, односно реципијента, при чему се морају испунити услову који се односе на 
максималне количине опасних материја. Уколико се за резевно напајање, или у друге сврхе 
поставе резервоари за дизел гориво, планирати заштитине објекте којима ће се спречити могуће 
загађење површинских и подземних вода.

Постројење за пречишћавање отпадних вода је објекат у коме се планира механичко и биолошко 
пречишћавање воде, тако да квалитет буде у складу са Директивама Европске Комисије. На 
простору дефинисаном за те намене, дозвољена је изградња искључиво објеката који су у 
функцији намене постројења за пречишћавање отпадних вода.

За усвојене третмане на отпадним водама, мора се прописати Правилник о раду и одржавању 
уређаја и обезбедити мерач за регистровање количина испуштене пречишћене воде (у складу са 
чланом 59. став 1. Закона о водама). Према санитарним условима, прибављеним у посебном 
поступку, дати потребно техничко решење за одлагање муља као продукта пречишћавања 
отпадних вода.

3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ

Због веома високе вредности улагања, неопходно је планирати изградњу по фазама. Планским
решењем је предвиђено да се комлетна инфраструктура на разматраном подручју изгради у
четири фазе. Три као планске, до 2040. године и постпланска до 2050. године.
1. фаза до 2020. године; 
2. фаза у периоду 2020 - 2030. година; 
3. Фаза у периоду 2030 - 2040. година; 
4. Постпланска фаза у периоду 2040 - 2050. година.

У оквиру прве фазе  до 2020. године. планирана је:
- изградња комплетне инфраструктуре регионалног колектора Ириг - Рума -Сремска Митровица;
- изградња комплетне канализационе мреже у општинским центрима: Рума, Ириг, Шид и

Пећинци, Граду Сремска Митровица, као и у насељима Шимановци, Лаћарак и Шашинци.

Друга планска фаза до 2030. године обухвата изградњу:
- комплетне канализационе инфраструктуре међумесних канализационих система (мрежа у

насељима, црпне станице, потисни цевоводи и гравитациони колектор Шид - ППОВ
Адашевци);
- Засавица 1, Засавица 2, Ноћај, Салаш Ноћајски и Мачванска Митровица са ППОВ у 

насељу Мачванска Митровица;
- Шид, Гибарац, Илинци, Вашица и Адашевци са ППОВ-ом у насељу Адашевци;
- Брестач,   Сибач,   Суботиште, Попинци, Прхово и Пећинци са ППОВ у Пећинцима;
- Деч, Карловчић, Сремски Михаљевци и Шимановци са ППОВ-ом у Шимановцима; 

- комплетна канализациона инфраструктура насеља Врдник (мрежа у насељу и ППОВ). 

У оквиру треће фазе до 2040. године планирана је изградња:
- комплетне канализационе инфраструктуре међумесних канализационих система (мрежа у 

насељима, црпне станице, потисни цевоводи и гравитациони колектор Привина Глава - ППОВ
Бикић До):
- Обреж, Доњи Товарник и Огар са ППОВ у насељу Огар;
- Купиново и Ашања са ППОВ у насељу Ашања;
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- Сот, Привина Глава и Бикић До са ППОВ у насељу Бикић До;
- комплетна канализациона инфраструктура у насељима (мрежа у насељу и ППОВ):

- Путинци, Вогањ, Никинци, Кленак, Платичево, Хртковци;
- Јарак, Кузмин, Мартинци;
- Ердевик, кукујевци, Моровић.

Четврта фаза - постпланска - до 2050. године: обухвата изградњу свих планираних 
недостајућих садржаја канализационе инфраструктуре у свим преосталим насељима.

Пројектна документација канализационе мреже и уређаја за третман комуналних отпадних вода 
урађена је за следећа насеља:
а) насеља на територији општине Ириг

- насеље Ириг (ГП7 канализације и ППОВ)
- насеље Јазак (ГП канализације и ППОВ)
- насеље Нерадин (ГП канализације и ППОВ)
- насеље Врдник (ИП8 канализације и ППОВ)
- насеља: Добродол, Мала Ремета, Гргетег, Велика Ремета, Крушедол Прњавор (ГП 

канализације и ППОВ)
б) насеља на територији општине Рума

- насеље Рума (ИП и ГП канализације и ППОВ)
- насеље Никинци (ГП канализације и ППОВ)
- насеље Вогањ (ГП канализације и ППОВ)

в) насеља на територији општине Сремска Митровица
- насеља Сремска Митровица и Лаћарак (ГП канализације)
- насеље Мачванска Митровица (ГП канализације и ППОВ)

г) насеља на територији општине Пећинци
- насеље Пећинци (ГП канализације и ППОВ)
- насеља Деч и Прхово (ГП канализације)
- насеље Попинци (ИП канализације)
- насеље Шимановци (ГП канализације и ППОВ)

д) насеља на територији општине Шид
- насеље Адашевци (ГП канализације и ППОВ)
- насеље Моровић (ГП канализације и ППОВ).

4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Управљање уређењем, изградњом и коришћењем подручја посебне намене - прикупљање, 
одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема, засниваће се на 
стратешким, развојно-управљачким и планским документима и пројектима, изворима 
финансирања, стимулативним политикама, институционалној подршци, информатичкој, 
промотерско-маркетиншкој, истраживачкој и другим подршкама.

Извори финансирања уређења и изградње подручја посебне намене простора, зависиће од врсте 
приоритетних пројеката, који ће се реализовати, као и нивоа надлежности. Основне линије 
финансирања чиниће буџетска средства републичког, покрајинског и локалног нивоа, кредитна 
средства фондова и банака, као и учешће у различитим програмима Европске Уније ради 
коришћења средстава из претприступних и структурних фондова за реструктурирање привреде и 
изградњу капиталних објеката. 

Финансијско-економске мере подразумевају и учешће јединица локалне самоуправа у обухвату 
Просторног плана (Град Сремска Митровица, општине: Рума, Пећинци, Шид и Ириг). 

Институционална подршка се односи на активно учешће свих субјеката, који су наведени као 
учесници у имплементацији.  

Изузев наведених принципа одрживог просторног развоја, који се односе искључиво на израду 
Просторног плана, у постпланском периоду за потребе имплементације планских решења од 
посебног значаја су они принципи чија примена може унапредити управљање имплементацијом 
Просторног плана, и то: 
- принцип хоризонталне интеграције, који подразумева конзистентност и координацију субјеката 

7    ГП - Генерални пројекат
8    ИП - Идејни пројекат
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имплементације у коришћењу политичких, финансијских и других средстава у имплементацији 
планских одлука; 

- принцип вертикалне интеграције који се односи на потребну сарадњу различитих 
институционалних нивоа у процесу имплементације; 

- принцип политичког предвиђања који подразумева координацију одлука унапред и основ је за 
иницирање употребе тржишних механизама, пре него што се донесе одлука да се искористи 
регулаторна пракса или да се у имплементацију укључи јавни сектор, од посебног је значаја за 
флексибилнија планска решења или за она решења, која могу бити реализована у јавно-
приватном партнерству; 

- визионарски принцип подразумева обезбеђивање заједничких визија и концепта за планиране 
територије, чиме би се подстакло учешће што већег броја људи и јавне дебате.

Управљање процесом планирања и имплементације је потребно посебно сагледати имајући у виду 
везу јавног и приватног сектора, што условљава примену принципа комбинације учешћа јавног и 
приватног сектора у имплементацији, и то на начин да јавне институције воде бригу и осигуравају 
имплементацију по питању законодавног оквира, намене земљишта и политике коришћења 
земљишта, на коме се развој налази у рукама приватних инвеститора (девелопера).  

Управо европска искуства указују на све чешће поступке договарања јавног и приватног сектора 
о заједничкој изградњи и коришћењу енергетских и инфраструктурних система.

Како би се обезбедила неопходна координација у припремању и имплементацији Просторног плана, 
акценат је дат и појединим посебним принципима који подразумевају:  
- континуално преиспитивање и новелирање плана, што повећава вероватноћу да планске одлуке 

буду међусобно усклађене и усаглашене са новим околностима и концепцијама;   
- сагледавање и дефинисање импликација имплементације планских одлука и решења, као и 

утицаја стратешког оквира на постојеће планове и другу развојну документацију; 
- међусобно усклађивање планских решења и програмско-пројектних елемената који се односе на 

имплементацију, као и мера и инструмената имплементације;
- уравнотежавање формалних и неформалних корака у имплементацији, односно планској 

комуникацији и интеракцији (у циљу избегавања да неформалне процедуре претходе формалним 
процедурама).
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ПРИЛОГ 1 

Списак закона од значаја за израду Просторног плана   

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, број 32/19);

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 
95/18-др. закон);

- Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Службени гласник РС“-Међународни 
уговори, број 4/11);

- Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка);
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. 

закон и 99/11-др. закон);
- Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06);
- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон); 
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 129/07, 

18/16 и 47/18);
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 

15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон и 27/18-др. закон);
- Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС“, број 

41/18);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 47/18);
- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 

99/09 и 67/12-УС);
- Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 

83/14-др. закон);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени лист СРЈ“, 

број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 

41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон);
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 10/13-др. 

закон и 101/16);
- Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 93/12 и 14/16);
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др. закон);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 

48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18- др. закон, 87/18 и 
23/19);

- Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 91/15);
- Закон о безбедности и интероперабилности железница („Службени гласник РС“, бр. 104/13, 

66/15-др. закон, 92/15 и 113/17, престао да важи осим члана 78. став 1. Тачка 5) подтачка 
(1)); 

- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18, осим 
одредаба члана 11. ст. 6. и 7, члана 15. став 2, члана 17. став 19. тачка 1), члана 19. ст. 5. и 
6, члана 20. став 2, члана 30. став 4. и члана 33. које се примењују од дана приступања 
Републике Србије Европској унији);

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. 
закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15);

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 
88/10);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. 

закон);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);
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- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17-др. закон);

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09);
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15);
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 

угљоводоника („Службени гласник PC“, број 104/09);
- Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник 

СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник PC“, 6р 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 -др 
закон и 54/15 - др. закон);

- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС“, брoj
54/15);

- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности („Службени гласник РС“, бр. 
36/09 и 93/12);

- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19);
- Закон о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/19);
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 101/15);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 

95/18-др. закон);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, 

престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на 
тачку 6) и члан 14. став 2.);

- Законом о националним парковима („Службени гласник PC“, број 84/15);
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др. закон);
- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 54/93, 60/93-

исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим 
одредби чл. 9. до 20.);

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10);
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14);
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 

гласник РС“ бр. 87/18);
- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 83/18);
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. 

закон, 10/15 и 36/18);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 - др. закон, 

87/18, 87/18 - др. закон); 
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15);
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 

93/15);
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68);
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у површинским и подземним 

водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12);
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 

загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 
24/14);

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12) и др.
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ПРИЛОГ 2

Списак органа, институција и предузећа којима су упућени захтеви за услове од значаја 
за израду Просторног плана

Р.бр. Институције којима су упућени захтеви за 
услове

Послато дана Примљено 
дана

Дигитално/
аналогно

Знак

1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ
11070 Београд
Бул. уметности 2а

19.06.2018.
1292/1

19.07.2018.
1548/1

(обавештење - 
упутили ПС)

1 CD БДМ

2.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Сектор за материјалне ресурсе
Управа за инфраструктуру
11000 НОВИ БЕОГРАД
Немањина бр. 15

19.06.2018.
1292/2

09.08.2018.
1747/1 1 CD РЧШ

3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за ванредне ситуације
Управа за превентивну заштиту
11070 Нови Београд 
Омладинских бригада бр. 31

19.06.2018.
1292/3

30.05.2018.
1147/1 1 CD МЗМ

4.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за ванредне ситуације 
Управа за управљање ризиком
11070 Нови Београд 
Омладинских бригада бр. 31 

19.06.2018.
1292/4

16.07.2018.
1518/1 1 CD ЈЂЛ,МЗМ

5.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у С. Митровици
22000 Сремска Митровица
Румски друм бб

19.06.2018.
1292/5

28.06.2018.
1362/1

1 CD ЈЂЛ,МЗМ

6.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Сектор за планирање и управљање у животној 
средини
Одсек за заштиту од великог хемијског удеса
11070 Нови Београд 
Омладинских бригада бр. 1 

19.06.2018.
1292/6

11.07.2018.
1482/1 1 CD ТЈТ

7.
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТEОРОЛОШКИ ЗАВОД 
СРБИЈЕ 
11000 Београд 
Кнеза Вишеслава 66

19.06.2018.
1292/7

16.07.2018.
1519/1 1 CD ЈЂЛ,МЗМ

8.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ 
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
21000 Нови Сад 
Бул. Михајла Пупина бр. 16

19.06.2018.
1292/8

19.07.2018.
1549/1 1 CD ЈЂЛ, ТЈТ

9.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 
ШУМАРСТВО 
21000 Нови Сад 
Бул. Михајла Пупина бр. 16

19.06.2018.
1292/9 06.05.2019.

975/1
Аналогно и

CD БДМ

10.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Сектор за заштиту, уређење и коришћење 
пољопривредног земљишта
21000 Нови Сад
Бул. Михајла Пупина бр. 16

19.06.2018.
1292/10 1 CD ММЉ

11.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА МЕЂУНАРОДНУ РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
21000 Нови Сад
Бул. Михајла Пупина 16

19.06.2018.
1292/11

28.06.2018.
1363/1 1 CD ЈЂЛ

12.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
21000 Нови Сад
Бул. Михајла Пупина бр.16

19.06.2018.
1292/12

17.07.2018.
1529/1 1 CD МЧЖ
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13. Агенција за регионални развој АПВ 
21000 Нови Сад
Др. Зорана Ђинђића 1, III/10

19.06.2018.
1292/13

АГЕНЦИЈА ЈЕ У
СТЕЧАЈУ 1 CD ЈЂЛ

14. Регионална Развојна Агенција Срем
22400 Рума
Главна 172

19.06.2018.
1292/14 1 CD ЈЂЛ

15.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
УРБАНИЗАМ
22406 Ириг  
Војводе Путника бр. 1

19.06.2018.
1292/15

1 CD ЈЂЛ, МЗМ, ТЈТ

16.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛИ И ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ
22406 Ириг  
Војводе Путника бр. 1

19.06.2018.
1292/16 1 CD ЉЖМ

17.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градска управа за урбанизам, просторно 
планирање и изградњу објеката
22000 Сремска Митровица
Светог Димитрија бр. 13

19.06.2018.
1292/17 1 CD ЈЂЛ,ЉЖМ

18.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градска управа за пољопривреду
и заштиту животне средине
22000 Сремска Митровица
Светог Димитрија бр. 13

19.06.2018.
1292/18

06.07.2018.
1432/1
(2 CD)

1 CD ЈЂЛ,МЗМ,ТЈТ

19.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
22000 Сремска Митровица
Светог Димитрија бр. 13

19.06.2018.
1292/19 1 CD ЈЂЛ,ЉЖМ

20.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА РУМА
Одељење за урбанизам и грађење
22400 Рума 
Орловићева бр. 5

19.06.2018.
1292/20

1459/1
1459/2
1459/3
1459/4

09.07.2018.

1 CD

ЈЂЛ,МЗМ,ТЈ

21.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА РУМА
Одељење за финансије, привреду и пољопривреду
22400 Рума 
Орловићева бр. 5

19.06.2018.
1292/21

13.07.2018.
1502/1

1 CD

ЈЂЛ,ЉЖМ,ММЉ

22.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
22240 Шид
Карађорђева бр. 2

19.06.2018.
1292/22 1 CD ЈЂЛ,МЗМ,ТЈТ

23.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
Одељење за урбанизам и имовинско-правне 
послове
22410 Пећинци
Слободана Бајића бр. 5

19.06.2018.
1292/23 1 CD ЈЂЛ

24.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду, локални економски развој, 
заштиту животне средине и инспекцијске послове
22410 Пећинци
Слободана Бајића БР. 5

19.06.2018.
1292/24

31.07.2018.
1658/1
1658/4
1658/5
1658/6

1 USB ЛЂЈ, МЗМ, ТЈТ

25.

„ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
ПРИРОДЕ“
21000 Нови Сад
Радничка бр. 20а

19.06.2018.
1292/25

03.01.2019.
2970/2

17.01.2019.
154/1

15.01.2019.
126/1

1 CD СМП

26. ЈП „Национални парк Фрушка гора“
21208 Сремска Каменица

19.06.2018.
1292/26 1 CD СМП
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Змајев Трг бр. 1

27.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22000 Сремска Митровица 
Светог Димитрија бр. 10

19.06.2018.
1292/27

31.10.2018.
2373/1 1 CD ЈЂЛ

28. ЈП „ВОЈВОДИНА ШУМЕ“
21131 Петроварадин 
Прерадовићева бр. 2

19.06.2018.
1292/28

20.07.2018
1560/1

1 CD СМП

29.

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Сектор за стратегије, пројектовање и развој
11000 Београд 
Бул. Краља Александра бр. 282

19.06.2018.
1292/29

17.07.2018.
1532/1

(захтв за 
допуну)

22.08.2018.
1804/1

(захтв за 
допуну)

26.02.2019.
482/1

1 CD ЗСК

30.

ДИРЕКТОРАТ ЗА ЦИВИЛНО 
ВАЗДУХОПЛОВСТВО РС
Сектор за ваздушну пловидбу
11000 Београд
Скадарска бр. 23

19.06.2018.
1292/30 11.07.2018.

1481/1 1 CD ЗСК

31.

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД, 
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, РАЗВОЈ И 
ТЕХНОЛОГИЈУ 
11000 Београд 
Немањина бр. 6

19.06.2018.
1292/31

29.06.2018.
1377/1

25.07.2018.
1609/1

1 CD ЗСК

32. ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД 
21000 Нови Сад 
Народног Фронта бр. 12

19.06.2018.
1292/32

06.07.2018.
1431/1 1 CD МЧЖ

33.
НИС АД. НОВИ САД
Гаспром Њефт
21000 Нови Сад
Народног Фронта бр. 12

19.06.2018.
1292/33

04.07.2018.
1407/1 1 CD

МЧЖ

34. ЈП „СРЕМ ГАС“
22000 СремскА Митровица
Трг Војвођанских бригада бр. 14/I

19.06.2018.
1292/34

19.07.2018
1547/1

1 CD МЧЖ

35. ЈП „ГАС-РУМА“
22400 РумА 
ЈНА бр. 136

19.06.2018.
1292/35

27.06.2018
1344/1

1 CD МЧЖ

36. АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
11000 Београд
Кнеза Милоша бр. 11

19.06.2018.
1292/36

24.07.2018.
1584/1 1 CD ЗМС

37.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
Огранак Електродистрибуција Рума
22400 Рума 
Индустријска бр. 2А

19.06.2018.
1292/37

11.07.2018.
1480/1 1 CD ЗМС

38.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
Огранак Електродистрибуција Сремска Митровица
22000 СремскА Митровица 
Фрушкогорска бб

19.06.2018.
1292/38

10.07.2018.
1468/1

1 CD ЗМС

39.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
Огранак Електродистрибуција Нови Сад
21000 Нови Сад
Бул.ослобођења бр.  100

19.06.2018.
1292/39

06.07.2018.
1438/1 1 CD ЗМС

40.
ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ
Сектор техника 
11000 Београд 
Кнеза Вишеслава бр. 88

19.06.2018.
1292/40

29.6.2018.
1376/1 1 CD ЗМС

41. „ТЕЛЕНОР“ ДОО
11070 Нови Београд
Омладинских Бригада бр. 90

19.06.2018.
1292/41

06.08.2018.
1711/1 1 CD ЗМС

42. „VIP MOBILE“ ДОО
11070 Нови Београд
Омладинских Бригада бр. 21

19.06.2018.
1292/42

30.07.2018.
1623/1 1 CD ЗМС

43.

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ 
Дирекција за технику, Функција планирања и 
развоја, Сектор за планрање и развој транспортне 
телекомуникационе мреже
11070 Нови Београд
Бул. уметности бр. 16а

19.06.2018.
1292/43

05.07.2018.
1418/1 1 CD ЗМС

44. СББ СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ ДОО
11000 Београд
Бул. Зорана Ђинђића бр. 8а

19.06.2018.
1292/44

06.07.2018.
1430/1 1 CD ЗМС
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ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА            

Р.бр. Институције којима су упућени захтеви за 
услове

Послато дана Примљено 
дана

Дигитално/
аналогно

Знак

45. ЈП „КОМУНАЛАЦ“ ИРИГ
22406 Ириг
Карађорђева бр. 45

19.06.2018.
1292/45 1 CD БДМ

46. ЈП „Комуналац“ Рума
22400 Рума 
27. Октобар бр. 7а

19.06.2018.
1292/46 1 CD ЈЂЛ

47.
ЈП „Дирекција за изградњу Града Сремска 
Митровица“
22000 Сремска Митровица
Краља Петра I бр. 5

19.06.2018.
1292/47

13.08.2018.
1763/1 1 CD ЈЂЛ

48. ЈП Завод за урбанизам Шид
22240 Шид
Кнеза Милоша бр.  2/1

19.06.2018.
1292/48 1 CD ЈЂЛ

49. ЈП „Водовод“
22000 Сремска Митровица 
Бранка Радичевић бр.  2

19.06.2018.
1292/49

14.08.2018.
1774/1 1 CD БДМ

50.
ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци
22410 Пећинци
Јове Негушевића бр. 1

19.06.2018.
1292/50 1 CD БДМ

51. ЈП „Водовод“ Рума
22400 Рума 
Орловићева 66

19.06.2018.
1292/51

25.07.2018.
1610/1 1 CD БДМ

52. ЈКП „Водовод“ Шид
22240 Шид
Светог Саве бр. 40

19.06.2018.
1292/52 1 CD БДМ

53. Јавно урбанистичко предузеће „План“ Рума
22400 Рума 
Јеленачка бр. 2

19.06.2018.
1292/53 1 CD ЈЂЛ

54. РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
11000 Београд
Илије Гарашанина бр. 24

06.06.2018. 06.06.2018.
1210/1 1 CD МЗМ

55. ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ 
11000 Београд 
Војводе Тозе бр. 31

Добили смо мишљење у току раног јавног ЈЂЛ
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