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М е сић

Сочица

Јабланка

М арков ац

Гуд урица

М ало Сре д иште

Ве лико Сре д иште

Држав на граница
Граница обухвата плана
Граница посе бне  наме не
Граница катастарске  општине

П РОСТОРНИ П ЛАН 
П ОДРУЧЈА П ОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
П РЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ П ЛАНИНЕ“

- NACRT PLANA -

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
 И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

П ОСЕБНА НАМЕНА П РОСТОРА
П ОДРУЧЈA П ОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Покрајински секретар  
ВЛАДИМИР ГАЛИЋ

REFERALNA KARTA 1a

R=1:25 000

ЈП  ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
PE URBAN AND SPATIAL PLANNING INSTITUTE OF VOJVODINA

Од говорни планер
мр ВЛАДИМИР ПИХЛЕР д ипл.инж.арх

Нови Сад , 2020. год ине

д иректор
ПРЕДРАГ КНЕЖЕВИЋ д ипл.правник

µ

0 0,45 0,9 1,35 1,8 2,250,225 km

Канал
Најмањи канали и в од отоци
Х ид роакумулација
Х ид роакумулација - планирано

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

Грађе в инско зе мљиште  у грађе в инском под ручју насе ља
Зона кућа за од мор
Пов ршина за произв од не  и остале  послов не  д е латности
Споме нички компле кс Вршачке  куле
Туристичко-ре кре атив ни компле кс

ГРАНИЦЕ

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Ш уме  и шумско зе мљиште

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

РЕПУБЛИКА РУМУНИЈА
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НАМЕНА ПРОСТОРА

РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

Виноград арско-в оћарска зона
Лив ад е  и пашњаци
Рибњак
Остало пољоприв ре д но зе мљиште

Просторна под це лина ПИО ''Вршачке  планине ''
ПИО ''Вршачке  планине '' - прошире ња пре ма нов ој Студ ији

КУЛТУРНА ДОБРА
"J Културно д обро од  изузе тног значаја
"J Културно д обро од  в е ликог значаја
"J Културно д обро
#0 Добро које  ужив а пре тход ну заштиту
#0 Заштиће на околина културног д обра

Локалите ти са архе олошким сад ржаје м

Режими за штите
ПИО ''Вршачке  планине '' - Ре жим заштите  I сте пе на
ПИО ''Вршачке  планине '' - Ре жим заштите  II сте пе на
ПИО ''Вршачке  планине '''- Ре жим заштите  III сте пе на

Просторна под це лина заштиће ног станишта ''М али Вршачки рит''

М али Вршачки рит - Ре жим заштите  II сте пе на
М али Вршачки рит -  Ре жим заштите  III сте пе на

Режими за штите
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*

*Студ ија  заштите  ПИО ''Вршачке  планине '' - пре д лог за став љање  под  заштиту 
(Покрајински зав од  за заштиту природ е , 2018. год ине

Локална же ле зничка пруга - планирано
Држав ни пут 2. ре д а
Општински пут
Општински пут - планирано

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
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Еко-туристички компле кс (грађе в инско зе мљиште  ће  бити 
д е финисано кроз израд у плана д е таљне  ре гулације )


