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1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
План детаљне регулације за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода у
Кулпину усвојен је 2009. године и објављен у „Службеном листу општине Бачки
Петровац“, број 11/09.
На основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за комплекс
постројења за пречишћавање отпадних вода у Кулпину („Службени лист општине Бачки
Петровац“, број 3/21) и Програмског задатка, дефинисаног од стране Одељења за
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске управе
Oпштине Бачки Петровац, приступило се изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода у Кулпину (у даљем
тексту: Измене и допуне Плана). Саставни део Одлуке је Решење о неизради Извештаја
о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана на животну средину, које је
донело Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове
Општинске управе Oпштине Бачки Петровац, под бројем 350-5/1-2020 од дана
05.11.2020. године.
Носилац израде Измена и допуна Плана је Одељење за привреду, урбанизам,
комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинскe управe Oпштине Бачки
Петровац, а послови израде Измена и допуна Плана поверени су ЈП „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад, у складу са Одлуком о изради Измена и допуна Плана.
Измене и допунe Плана су циљане и односе се на текстуални и графички део Плана
детаљне регулације за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода у Кулпину
(„Службени лист општине Бачки Петровац“, број 11/09), односно на редефинисање
правила грађења за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода и врше се
ради прилагођавања правила грађења новом технолошком решењу пречишћавања
отпадних вода у насељу Кулпин.
С обзиром да је од доношења плана прошло 11 година, а предметни пречистач није
изграђен, због застарелости технологије решавања пречишћавања отпадних вода у
важећем плану, приступило се измени планских решења, како би се створио плански
основ за изградњу савременог пречистача контејнерског типа, а који ће омогућити
директно спровођење.
За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су посебни услови за заштиту и
уређење простора и изградњу објеката од органа, посебних организација, имаоца јавних
овлашћења и других институција који су овлашћени да их утврђују, а који су се
односили, односно били од интереса за Измене и допуне Плана.
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2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Измене и допуне Плана се врше у текстуалном и графичком делу, а односе се на комплекс
постројења за пречишћавање отпадних вода.
Граница обухвата Измена и допуна Плана је идентична са границом нове грађевинске
парцеле пречистача Д, површине око 6670 m2. Ова парцела дефинисана је постојећим
међним тачкама и новоодређеним међним тачкама 10-13 (приказано у графичком
прилогу бр. 5. План парцелације и препарцелације).
Списак координата новоодређених међних тачака:
Број тачке
10
11
12
13

Y
389986.43
390007.57
389963.53
389969.90

X
5027832.20
5027771.86
5027710.82
5027844.40

У току је поступак премера и комасације у катастарској општини Кулпин. Сва решења из
Плана се морају усвојити, односно применити, али ће након завршетка поступка премера
и комасације новоформиране парцеле добити нове катастарске ознаке (нове бројеве
парцела).
У случају неслагања текстуалног дела Плана и графичких приказа, због евентуалне
грешке у очитавању и навођењу катастарских парцела или накнадних промена на
терену (након завршетка поступка премера и комасације у катастарској општини
Кулпин), меродаван је графички приказ.

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА
У Плану детаљне регулације за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода у
Кулпину („Службени лист општина Бачки Петровац“ број 11/09), у текстуалном делу
плана, врше се следеће измене:
У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 4. ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ, у
подтачки 4.1. КОМПЛЕКС ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА,
мења се текст и гласи:
„Одвођење отпадних вода из насеља Кулпин биће решено применом савременог
контејнерског СБР типа објекта. Овај потпуно биолошки третман отпадних вода ради по
систему базена који су смештени у челичне типске контејнере, а детаљна диспозиција
уређаја и његови капацитети биће одређени према пројекту.
СБР систем (Sequencing Batch Reactor) је технолошки поступак биолошког
пречишћавања отпадних вода са активним муљем у акумулирајућем поступку и са
стабилизацијом муља и прихватом вишка муља у једном посебном спремнику (силос за
муљ).
У биолошком поступку се органске материје дејством микроорганизама у присуству
кисеоника из ваздуха разграђују, као и једињења азота процесима нитрификације или
денитрификације.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

2

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ПОСТРОЈЕЊА
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУЛПИНУ
– Нацрт плана -

Након биолошке разградње следе фазе аерације, таложења и бистрења, после чега се
пречишћена вода испушта у реципијент – канал Нови Сад – Савино Село.
Вишак муља из овог уређаја је потпуно стабилизован и може се користити као природно
пољопривредно ђубриво.
Уређај са активним муљем је конципиран за област малих постројења, једноставне је и
компактне изградње, са незнатним трошковима погона и одржавања.
Изградња ППОВ-а је могућа у више фаза, тако што би се, по потреби, због проширења
капацитета додавали контејнери.
Овакав технолошки поступак пречишћавања не захтева присуство људи у току процеса.
Ипак, локација пружа могућност да се у будућности, услед нових захтева, могу градити и
други објекти компатибилни основној функцији ППОВ-а, као што су: пословни објекти,
радионице, гаражe, оставе, надстрешнице за машине и возила, трафо станице, антенски
стубови и сл.
Ободом унутрашњег дела комплекса потребно је формирати појас заштитног зеленила.“
У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 10. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ, у подтачки 10.2.
ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА, мења се текст и гласи:
„Заштита природних добара
Катастарске парцеле бр. 1365/2 и 1365/5 у обухвату простора за који се израђују
Измене и допуне Плана детаљне регулације за комплекс постројења за пречишћавање
отпадних вода у Кулпину, налазе се унутар заштитне зоне регионалног еколошког
коридора, канала ДТД Нови Сад - Савино Село, који je одређен Уредбом о еколошкој
мрежи („Службени гласник PC“, број 102/10). Катастарска парцела бр. 1365/2 граничи се
са простором еколошког коридора. Сходно томе, примењују се следећи услови заштите
природе:
1) Садржаји планирани за предметни простор треба да се распоређују пo принципу
зонације којом се одређује минимална удаљеност објеката од еколошког коридора:
а) појас у ширини од 20 m од водотока треба резервисати за вишеспратни,
континуирани појас заштитног зеленила комплекса;
б) минимална удаљеност нових објеката и саобраћајница са тврдом подлогом за
моторна возила треба да буде 20 m од границе коридора;
в) минимална удаљеност паркинг-простора од границе коридора треба да буде
20 m у случају капацитета до 10 возила, а 30 m у случају капацитета преко
10 возила;
г) минимална удаљеност објеката који захтевају спољашње осветљавање треба да
буде 20 m (оптимално 50 m) од границе коридора под условом да су визуелно
одвојени од обалног појаса вишеспратним зеленилом, при чему максимална
висина „зеленог застора” треба да буде већа од висине светлосних извора
везаних за планиране објекте;
д) у појасу од 50 m од еколошког коридора не планирати техничка решења којима
се формирају рефлектујуће површине (нпр. стакло, метал) усмерене према
коридору;
ђ) на простору еколошког коридора и у зони директног хидролошког утицаја (50 m
од границе коридора), није дозвољено складиштење свих врста опасних материја,
непрописно одлагање чврстог отпада и других загађујућих материја;
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е)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

садржаји који су потенцијални извори буке, вибрација и/или других видова
узнемиравања живог света треба да буду смештени ван зоне директног утицаја на
коридор (20-200 m у зависности од висине и јачине извора светлости и нивоа
буке);
У појасу до 200 m од еколошког коридора:
a) применити одговарајућа решења заштите природних и блиско-природних делова
коридора од утицаја светлости: смањена висина светлосних тела, усмереност
светлосних снопова према саобраћајним површинама и објектима, ограничење
трајања осветљења на прву половину ноћи, избор одговарајућих извора ноћног
осветљења (модели расвете за директно осветљење са заштитом од расипања
светлости);
б) применити одговарајућа планска и грађевинско-техничка решења за смањење
утицаја буке: лоцирање саобраћајница и активности који су извори буке на већем
растојању од коридора, одговарајући распоред објеката или примена заштитних
баријера према осетљивом простору, пригушење буке на самом извору настанка;
За потребе очувања функционалности екосистема, у појасу ширине до 500 m од
еколошког коридора неопходно je спровести следеће мере заштите:
a) обезбедити очување хидролошког режима неопходног за опстанак врста и
станишних типова;
б) предузети мере којима се обезбеђују спречавање, односно смањење, контрола и
санација свих облика загађивања;
Ради заштите канала ДТД Нови Сад - Савино Село са улогом миграторног коридора
и станишта заштићених врста:
a) неопходно je очувати блиско - природну физиогномију обале и корита у што већој
мери, a поплочавање и изградњу свести на неопходан минимум, уз примену
еколошки повољних решења којима се омогућује безбедно кретање животиња
унутар коридора;
б) за изворе ноћног осветљења који се налазе на отвореном, изабрати моделе
расвете за директно осветљење са заштитом од расипања светлости, којима се
обезбеђује усмереност светлосних снопова према жељеним садржајима и
спречава расипање светлости према небу (према ваздушним коридорима
миграције) и према еколошком коридору; за осветљење користити светлосна тела
постављена на најмањој могућог удаљености од тла (најниже могуће); у близини
еколошког коридора осветљење смањити на неопходни минимум и у што већој
мери применити светлосни спектар (нпр. зелена и плава светлост) који најмање
утиче на ноћне врсте; високо зеленило око осветљених делова простора такође
може да ублажи негативне утицаје осветљења;
При планирању и избору локације привремених градилишта и токoм извођења радова
очувати физичку структуру обале и вегетацију приобаља, влажна станишта, групе
стабала, појединачна стабла и друге предеоне елементе локације на којој се изводе
радови;
Стабла одраслих примерака дендофлоре у близини градилишта обезбедити од
оштећења која могу настати услед манипулације грађевинским машинама,
транспортним средствима или складиштењем опреме и инсталација;
Паркирање машина и манипулација горивом у току процеса грађења, за потребе
снабдевање машина, као и друге активности у којима се врши управљање опасним
материјама, обављати само на уређеним местима на којима су предузете неопходне
мере заштите од загађења земљишта, површинских и подземних вода;
Мазиво и гориво потребно за снабдевање механизације тoкoм изградње и уређења
простора, неопходно je складиштити (чувати) и њима руковати поштујући при том
мере заштите прописане законском регулативом која се односи на опасне материје;
Привремено складиштење евентуално насталог опасног отпада вршити у складу са
члановима 36. и 44. Закона о управљању отпадом („Службени гласник PC“, бр. 36/09,
88/10, 14/16 и 95/18);
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9) По завршетку радова уклонити сав остатак материјала за градњу и помоћних
материјала, вратити терен у првобитно стање и омогућити обнову вегетације на
површинама које не представљају грађевинске објекте, у складу са наменом;
10) Планом дефинисати одговарајуће мере за очување водних ресурса у складу са
Законом о водама („Службени гласник PC“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 др. закон), поштовањем забране испуштања непречишћених и недовољно
пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент, при чему квалитет пречишћеног
ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање у канализацију у
складу са правилима одвођења и предтретмана отпадних вода, односно у крајњи
реципијент, према захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник PC“, бр. 67/11,
48/12 и 1/16);
11) У складу са чланом 97. Закона о водама који се односи на забрану загађивања
површинских и подземних вода, као и у циљу спречавања других начина
угрожавања еколошки осетљивих подручја, неопходно je да се:
а) изврши насипање терена инертним материјалом (земља, шљунак, песак) пре
изградње објеката, са хидроизолацијом система за пречишћавање отпадних вода,
уколико истраживањима буде утврђено да се исти налази у периодичном контакту
са површинским или подземним водама;
б) зауљене атмосферске воде прикупе системом непропусних дренажних цеви и
пречисте пре упуштања у крајњи реципијент;
в) спречи контакт заштићених и строго заштићених дивљих врста са непречишћеним
или делимично пречишћеним отпадним водама (коришћењем механичких
препрека, звучних ефеката и сл.);
г) врши периодична контрола квалитета пречишћеног ефлуента и састава муља који
иде на коначно одлагање;
12) Забрањено je одлагање муља из процеса пречишћавања на простор еколошког
коридора или у зони хидролошког утицаја без претходних анализа његовог састава;
након контроле састава муља, могуће je испитати потребе његовог даљег
коришћења као секундарне сировине (нпр. за засаде клонова и хибрида врбе,
тополе и сл.);
13) Применити грађевинско-техничке мере за потребе смањења емисије испарљивих
једињења сагласно Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у
ваздух из стационираних извора загађивања, осим постројења за сагоревање
(„Службени гласник PC“, број 111/15) део VIII;
14) Имисију загађујућих материја у околни простор, ширење непријатних мириса и
утицај буке могуће je, поред коришћења одговарајућих техничких решења,
ублажити и подизањем заштитног зеленог појаса;
У поступку планирања озелењавања потребно je уважити следеће услове:
а) обезбедити више од 30% површине под зеленилом;
б) минимална ширина зеленог појаса према еколошком коридору износи 5 m;
в) заштитно зеленило треба да садржи најмање 50% аутохтоних дрвенастих врста
(жбуња и дрвећа) уз одговарајућу разноврсност врста и физиогномије, тј.
спратовности дрвенастих врста и континуирани појас травне вегетације
заштитних појасева (монокултуре не испуњавају функције заштитног зеленила);
г) за озелењавање користити претежно лишћаре, при чему у спрату дрвећа учешће
листопадних врста треба да буде минимално 80%;
д) вештачке површине (поплочане стазе, паркинг простор и сл.) у што већем
проценту треба да буду засенчене крошњама високих лишћара;
ђ) забрањено je користити инвазивне врсте за подизање зелених површина. Ha
нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће врсте: циганско перје
(Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus
glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis),
(Elaeagnus angustifolia) пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica),
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трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни
бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа
(Reynouria syn. Fallopia japonica), сибирски брест (Ulmus pumila). Ha датом
простору и багрем (Robinia pseudoacacia) ce понаша инвазивно;
15) У складу са захтевима члана 5. став 2. Закона о заштити животне средине
(„Службени гласник PC“, бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11
одлука -УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др. закон), правна и физичка лица дужна су да,
између осталог, у обављању својих делатности обезбеде „рационално коришћење
природних богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру
инвестиционих трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите
животне средине, у складу са законом“;
16) Обавезује ce 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.
Заштита непокретних културних добара
Према подацима Покрајинског завода за заштиту споменика културе на предметном
простору налази се археолошки локалитет – насеље из средњовековног периода (9-10.
век н.е.). С обзиром да предвиђени радови на изградњи постројења за пречишћавањe
отпадних вода могу довести до девастације овог археолошког локалитета, Покрајински
завод за заштиту споменика културе као превентивну меру заштите прописао је
претходна заштитна археолошка ископавања и утврдио је следеће услове:
− На археолошким локалитетима не смеју се спроводити било какви земљани ископи,
машински и грађевински радови који би их угрозили или оштетили, без примене
прописаних мера заштите археолошких локалитета.
− Неопходна мера заштите археолошког локалитета који се налази на месту
предвиђеном за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Кулпину је
извођење претходних заштитних археолошких ископавања, пре изградње предметног
постројења.
− Заштитна археолошка ископавања организују и спроводе стручњаци Покрајинског
завода за заштиту споменика културе, са дозволом Министарства културе, па је
инвеститор у обавези да се пре почетка земљаних и грађевинских радова обрати
Покрајинском заводу ради израде Програма мера заштите археолошког локалитета и
Уговора, према којима ће се спроводити заштитни археолошки радови.
− Инвеститор је дужан да обезбеди средства за археолошки надзор, истраживање,
заштиту, чување, публиковање и излагање културних добара која уживају претходну
заштиту у случају вршења земљаних, грађевинских и осталих радова на површинама
где се налазе археолошки локалитети и добра под претходном заштитом.
− Пројекат и документација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у
Кулпину морају бити израђени на основу изнетих услова за предузимање мера
заштите.
− У случају да инвеститор започне земљане радове и изградњу бе примене прописаних
услова и мера заштите археолошких локалитета, Покрајински завод за заштиту
споменика културе ће обуставити те радове док се не испуне услови и спроведу
предвиђене мере заштите.“
У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, тачка 11. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ПЛАНА, брише се,
а досадашња тачка 12. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА постаје тачка 11.
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У поглављу II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНОМ
ЗЕМЉИШТУ, у подтачки 1.1. КОМПЛЕКС ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА, мења се текст и гласи:
а) Намена и врста објеката
Главни објекти: објекти и постројења у функцији пречистача, чији број и садржај могу
варирати у зависности од одабране технологије пречишћавања отпадних вода (као што
су: шахт за смештај аутоматске решетке, песколов и мастолов, егализациони базен, СБР
реактори, силос за муљ, шахт са ултразвучним мерачем протока, просторија за смештај
дуваљки и електро ормана и сл.).
Други објекти на парцели: пословни објекат, гаража, оставе, надстрешнице за машине и
возила, трафо станицa, антенски стубови и сл.
Врста објеката: објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или као објекти у
(прекинутом или непрекинутом) низу, а све у зависности од одабранoг технолошког
процеса пречишћавања и прописаних услова заштите.
б) Услови за образовање грађевинске парцеле
Планом су дати елементи за образовање грађевинске парцеле пречистача Д, површине
око 6670 m2 (приказано у графичком прилогу бр. 5. План парцелације и
препарцелације).
У току је премер земљишта у катастарској општини Кулпин. У току процеса премера, сва
решења из Плана се усвајају и новоформиране парцеле из Плана добијају нове
катастарске ознаке (нови број парцеле).
Уколико се у будућности, из технолошких или других оправданих разлога укаже потреба
за препарцелацијом, тј. поделом парцеле пречистача на засебне функционалне целине,
површина новоформиране грађевинске парцеле треба да буду приближно правоугаоног
облика, површине минимално 1500 m2, са димензијом краће стране минимално 30,0 m.
в) Положај објеката на парцели
У зависности од одабраног технолошког процеса пречишћавања отпадних вода објекти
се лоцирају на парцели ППОВ-а, у оквиру површине дефинисане грађевинским
линијама.
Предња грађевинска линија је увучена у дубину парцеле 10,0 m у односу на
регулациону линију приступне улице/саобраћајнице.
Бочне грађевинске линије су повучене 5,0 m од границе суседних парцела.
Задња грађевинска линија је повучена 20,0 m од границе парцеле канала ДТД Нови Сад
– Савино Село.
г) Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле је 40% (рачунајући
полуотворене и наткривене главне, помоћне и инфраструктурне објекте).

затворене,
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Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле рачунајући површине под објектима и
саобраћајно-манипулативним површинама (рачунајући интерне саобраћајнице, паркинге
и манипулативне платое) је 60%.
Минимални проценат озелењености парцеле је 40%.
д) Дозвољена спратност или висина објеката
Највећа дозвољена спратност објеката је П+0 (приземље), а висина објеката је
максимално 5,0 m, евентуално и више ако то захтева технолошки процес.
ђ) Дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у прекинутом низу.
Међусобна удаљеност два објекта је минимално половина висине вишег објекта, с тим да
међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m, осим ако то не захтева технолошки
процес.
Изградња објеката у прекинутом низу, када је међусобна удаљеност два објекта 0 m, тј.
само за ширину дилатације, може се дозволити ако то технолошки процес захтева и ако
су задовољени услови противпожарне заштите.
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На грађевинској парцели комплекса пречистача поред примарних објеката у функцији
постројења за пречишћавање отпадних вода дозвољена је изградња пословног објекта
(по потреби, за боравак и рад ангажованих лица), као и помоћних и инфраструктурних
објеката.
При одређивању локације пословног објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у
мирнијем делу парцеле са обезбеђењем адекватног прилаза објекту, као и простора за
паркирање возила за кориснике пословног простора. Такође, могућа је изградња
помоћних објеката у функцији пречистача (гаража за возила, оставе и сл.). Максимална
спратност објеката је П+0 (приземље).
Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос градити као монтажнобетонску, компактну, зидану или узидану, у складу са важећим законским прописима и
техничким условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.
Монтажно-бетонске и компактне трансформаторске станице ће се градити као
слободностојећи објекти, са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA и
могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода. За изградњу оваквог објекта
потребно је обезбедити слободан простор правоугаоног облика димензија 5,8 х 6,3 m са
колским приступом са једне дуже и једне краће стране. Минимална удаљеност
трансформаторске станице, као слободностојећег објекта од осталих објеката треба да
буде 3,0 m.
ж) Обезбеђивање приступа парцели и услови за паркирање и уређење парцеле
Од јавног пута у уличном коридору главне насељске саобраћајнице до парцеле
комплекса ППОВ-а мора се обезбедити колски прилаз, минималне ширине 6,0 m са
саобраћајним прикључком (унутрашњим радијус кривине од мин. 7,0 m) и пешачки
прилаз, ширине мин. 1,0 m.
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У оквиру парцеле ППОВ-а треба обезбедити неопходне колско-пешачке и манипулативне
површине. За паркирање возила за сопствене потребе мора се обезбедити одговарајући
паркинг простор у склопу парцеле комплекса.
Комплекс ППОВ-а треба оградити заштитном оградом, висине макс. 2,2 m. Ограда може
бити пуна, транспарентна или комбинована, а врата на уличној огради не могу се
отварати ван регулационе линије.
Унутрашњим ободом комплекса ППОВ-а треба формирати појас заштитног зеленила, у
ширини од мин. 5,0 m, од аутохтоних садница (врба, топола, јасен и храст).
з) Заштита суседних објеката
Испоштовати задате грађевинске линије. Стопе темеља, шахтови и грађевински
елементи испод коте заштитног тротоара не могу прелазити регулациону линију, нити
границу суседне парцеле.
Одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат. Површинске воде са једне грађевинске
парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
и) Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру
Саобраћајна инфраструктура: Колско-пешачки прикључак на јавни пут извести у складу
са условима из Плана и управљача путева.
Приступну саобраћајницу – колски прилаз до локалитета ППОВ-а, извести у ширини
коловоза од 6,0 m, од савремених конструкција (асфалт, бетон, бетонски елементи).
Саобраћајно прикључење приступне саобраћајнице на насељску мрежу извести са
одговарајућим безбедносним елементима (троуглови прегледности). Одводњавање са
саобраћајних површина ускладити са одводњавањем у оквиру саобраћајница ове зоне.
Водопривредна инфраструктура: Прикључење објеката у комплексу ППОВ-а на
водоводну мрежу извести према условима надлежног комуналног предузећа. Прикључак
објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног на парцели
корисника на минимално 1m иза регулационе линије. У складу са условима
противпожарне заштите предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже.
Прикључење канализације објеката комплекса ППОВ-а на канализациони колектор ка
пречистачу, решити у оквиру комплекса.
Условно чисте атмосферске воде могу се без пречишћавања упустити у отворену
каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле комплекса.
Предвидети уређаје за мерење и регистровање количина отпадних вода пре и после
третмана на постројењу са одговарајућим анализама квалитета отпадних и пречишћених
вода.
Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објеката на електроенергетску
инфраструктуру извести подземним прикључним водом са јавне мреже у улици, по
условима из Електроенергетске сагласности надлежне електродистрибуције. Уколико је
захтевана максимална једновремена снага до 150 kW, прикључење таквих купаца
електричне енергије обезбедиће се изградњом дистрибутивних трансформаторских станица
на јавној површини или на површини остале намене.
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Електроенергетску мрежу унутар комплекса каблирати. Расветна тела поставити на
стубове за расвету. Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја.
Минимална удаљеност објеката који захтевају спољашње осветљење треба да буде
20,0 m (оптимално 50,0 m) од границе парцеле канала ДТД Нови Сад – Савино Село
(регионалног еколошког коридора) под условом да су визуелно одвојени од обалног
појаса вишеспратним зеленилом, при чему минимална висина „зеленог застора“ треба да
буде већа од висине светлосних извора везаних за планиране објекте.
У појасу до 200,0 m од еколошког коридора применити одговарајућа решења заштите
природних и блиско-природних делова коридора од утицаја светлости: смањење висина
светлосних тела, усмереност светлосних снопова према саобраћајницама и објектима,
ограничење трајања осветљења на прву половину ноћи, избор одговарајућег извора
ноћног осветљења (модели расвете за директно осветљење са заштитом од расипања
светлости).
Ради заштите канала ДТД Нови Сад – Савино Село са улогом миграторног коридора и
станишта заштићених врста потребно је:
− за изворе ноћног осветљења које се налази на отвореном изабрати моделе расвете за
директно осветљење са заштитом од расипања светлости којима се обезбеђује
усмереност светлосних снопова према жељеним садржајима и спречава расипање
светлости према небу (према ваздушним коридором миграције) и околним
стаништима/коридорима;
− осветљење вршити светлосним телима постављеним најниже могуће од тла;
− у близини еколошког коридора осветљење смањити на неопходни минимум и у што
већој мери применити светлосни спектар (нпр. зелена или плава светлост) који
најмање утиче на ноћне врсте;
− високо зеленило око осветљених делова простора такође може да ублажи негативне
утицаје светлости.
Заштиту од атмосферског пражњења извести према класи нивоа заштите објеката у
складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96).
Гасна инфраструктура: Није предвиђено прикључење комплекса ППОВ-а на гасну
инфраструктуру.
Електронска комуникациона инфраструктура: За потребе функционисања планираних
објеката до комплекса ППОВ-а изградиће се оптички кабл. Прикључење корисника на
електронску комуникациону мрежу извести подземним 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.
Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на изградњи планираног
водног објекта на местима непосредног приближавања са постојећим ЕК објектима, у
свему поштује важеће прописе.
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).
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ј) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката
Објекти у склопу комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода могу бити
грађени на традиционалан начин (зидани објекти, од чврстог материјала) или монтажнодемонтажни (од префабрикованих елемената, укључујући и готове монтажне контејнере,
силосе, танкове и сл.).
Решење кровне конструкције и покривача, као и материјализација фасаде и боја, по
избору пројектанта. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама
тежити ка успостављању јединствене визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле,
односно комплекса.
к) Услови за обнову и реконструкцију објеката
Замена постојећег објекта новим објектом, као и реконструкција и адаптација постојећих
објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће нарушити намена
и урбанистички услови дати овим Планом.
л) Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара,
безбедносни и други услови
Сви објекти морају бити изграђени и реконструисани у складу са важећим законима и
правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на
објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност
намене ППОВ-а са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања
санитарно-хигијенских, техничких и противпожарних услова.
При пројектовању и изградњи комплекса пречистача узети у обзир важеће прописе за
громобран, електричну мрежу, танкове и др. садржаје.
Изградња објеката, односно извођење радова и бављење делатношћу може се вршити
под условом да се не изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде,
ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин
деградира животна средина. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се
заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На грађевинској парцели ППОВ-а мора се обезбедити минимално 40% озелењених
површина, које треба одговарајуће хортикултурно уредити.“

4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА
У Плану детаљне регулације за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода у
Кулпину у графичком делу плана, мењају се следећи графички прикази, у делу који је
обухваћен Изменама и допунама Плана:
-

„4. План намене површина (Р 1:2500)“,
„7. План водопривредне инфраструктуре (Р 1:2500)“,

У графичким приказима бр. 1, 2, 3, 5, 6 и 8 нема измена.
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ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУЛПИНУ
– Нацрт плана -

5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Доношењем Измена и допуна Плана детаљне регулације за комплекс постројења за
пречишћавање отпадних вода у Кулпину (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), План
детаљне регулације за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода у Кулпину
(„Службени лист општине Бачки Петровац“, број 11/09) остаје на снази и примењује се у
свему, осим у делу за који се доносе Измене и допуне Плана.
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– Нацрт плана -

В) ГРАФИЧКИ ДЕО
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Г) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
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1. Одлука о изради Плана

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

Страна 9 од 31 2. фебруара 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 3

7.
На основу члана 46. став 1, а у вези са чланом 51б 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, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 32/19-др. закон
и 9/20), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 32. Статута општине Бачки
Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019.), Скупштина
општине Бачки Петровац, по прибављеном мишљењу Комисије за планове од
21.12.2020. године, на седници одржаној 29.01. 202. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ПОСТРОЈЕЊА
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУЛПИНУ

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за
комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода у Кулпину („Службени лист
општине Бачки Петровац“, број 11/09) (у даљем тексту: Измене и допуне Плана).
Члан 2.
Измене и допунe Плана су циљане и односе се на текстуални и графички
део Плана детаљне регулације за комплекс постројења за пречишћавање отпадних
вода у Кулпину („Службени лист општине Бачки Петровац“, број 11/09), на правила
грађења за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода и врше се ради
прилагођавања правила грађења новом технолошком решењу пречишћавања
отпадних вода у насељу Кулпин.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана дати су у
планском документу вишег реда - Плану општег уређења насеља Кулпин
(„Службени лист општине Бачки Петровац“, број 2/07)
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у
обухвату Измена и допуна Плана засниваће се на принципима рационалне
организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја са
могућностима и ограничењима у простору.
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Члан 5.
Визија израде Измена и допуна Плана је усклађивање планираних садржаја
са потенцијалима и ограничењима у простору на начин који би омогућио
одрживост планског решења, као и економску, еколошку и социјалну оправданост
планираних садржаја.
Измене и допуна Плана су циљане и односе се на текстуални и графички део
Плана детаљне регулације за комплекс постројења за пречишћавање отпадних
вода у Кулпину („Службени лист општине Бачки Петровац“, број 11/09) и врше се
ради прилагођавања правила грађења новом технолошком решењу
пречишћавања отпадних вода.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског
подручја подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја,
дефинисање правила уређења и грађења у складу са планираном наменом и са
потребама корисника простора.
Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату
Измена и допуна Плана чини грађевинско земљиште у грађевинском подручју
насеља Кулпин, намењено за изградњу постројења за пречишћавање отпадних
вода.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 30 (тридесет)
радних дана, од дана доношења Одлуке о изради Измена и допуна Плана,
достављања Заводу, као Обрађивачу Измена и допуна Плана, дефинисаног
програмског задатка, новог технолошког решења, као и прибављања услова од
надлежних органа и организација.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбеђује општина Бачки
Петровац.
Члан 9.
Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови
Сад, Железничка број 6/III.

Страна 11 од 31 2. фебруара 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 3

Члан 10.
Измене и допуне Плана спроводиће се по скраћеном поступку којим се
подразумева да се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се
израђује нацрт измена и допуна планског документа, као и да се спроводи
поступак јавног увида у трајању од најмање 15 дана.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне
Плана подлежу стручној контроли и излажу се на јавни увид.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном
листу и локалном листу, као и у електронском односно дигиталном облику на
интернет страници органа надлежног за излагање нацрта планског документа на
јавни увид (подаци о времену, месту и начину на који заинтересована правна и
физичка лица могу доставити примедбе на Измене и допуне Плана, као и друге
информације које су од значаја за јавни увид).
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид обавиће се у у згради општине
Бачки Петровац, у Бачком Петровцу, у ул. Коларова бр. 6 и путем интернет
странице Скупштине Oпштине Бачки Петровац www.backipetrovac.rs , а у оквиру
кога ће се одржати једна јавна презентација.
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке је Решење о неизради Извештаја о стратешкој
процени утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације за комплекс
постројења за пречишћавање отпадних вода у Кулпину на животну средину, које је
донело Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске
послове Општинскe управе општине Бачки Петровац, под редним бројем 350-5/12020, од дана 05.11.2020. године.
Члан 12.
План ће бити сачињен у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири)
примерка у дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаног Плана у
аналогном облику и по један примерак плана у дигиталном облику чувати у својој
архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у органима Општине.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Oпштине Бачки Петровац“.
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ПРЕДСЕДНИК
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ПОСТРОЈЕЊА
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУЛПИНУ
– Нацрт плана -

2. Програмски задатак за израду Плана
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3. Прибављени подаци и услови за израду Плана
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4. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Плана
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