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I ОПШТИ ДEO 
 

1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБРАЂИВАЧА 
1.1.РЕГИСТРАЦИЈА ОБРАЂИВАЧА 
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1.2. ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ  
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1.3.ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 

У складу са чланом 38. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 
50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 др. закон ) 
и члана 27. став 2. тачка 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената  просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр. 
32/2019),  

 

 

Одговорни урбаниста на изради  Плана детаљне регулације за проширење 
капацитета депоније у Ранчеву – центар за третман отпада, Весна Ђорђевић 
Јањатовић, маст. инж. арх., број лиценце 200 1540 16 

 

                                                       И З Ј А В Љ У Ј Е  

 

да је плански документ: 

 

1) урађен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, 
2) припремљен и усклађен са Извештајем о обављеном јавном увиду. 

 

 

Одговорни урбаниста:                      Весна Ђорђевић Јањатовић, маст. инж. арх 

Број лиценце:                                             200 1540 16 

 

Печат:                                                           Потпис:_________________________________                                            
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II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
1. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ  ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
 
Плански основ за израду Плана је Просторни план Града Сомбора (''Службени лист 
Града Сомбора'', бр. 5/2014). 
 
Правни основ за израду Плана је Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010–одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013–Одлука УС, 
50/2013–Одлука УС, 98/2013–Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 
37/2019 др.закон), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања (''Сл.гласник РС'', бр. 32/2019) и Одлука о 
изради Плана детаљне регулације за проширење капацитета постојеће депоније 
Ранчево - Центар за третман отпада (''Службени лист Града Сомбора'', бр. 5/2019). 
 
Елаборат за рани јавни увид  верификован је на 57. седници Комисије за планове Града 
Сомбора одржаној 03.10.2019. године. 
 
За потребе израде Плана прибављени су услови и други значајни подаци за израду 
планског документа од надлежних органа, посебних организација, ималаца јавних 
овлашћења и других институција који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката у фази израде или измене планских докумената. 
 
Остали прописи са којима су усклађена планска решења: 
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени 

гласник РС" бр. 22/2015); 
- Уредба о одлагању отпада на депоније (''Сл. гласник РС'', бр. 92/10); 
- Закон о управљању отпадом („Сл гласник РС ” број 36/2009 88/2010, 14/2016 и 

95/2018-др.закон) 
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-

др. закон, 72/09 - др.закон, 43/11- одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 
95/2018-др.закон)  

- Закон о заштити природе (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 испр 
14/2016 и и 95/2018-др.закон) 

- Закон о заштити ваздуха (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009, 10/2013); 
- Закон о заштити од буке у животној средини (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Сл. 

гласник РС'', број 135/04 и 25/2015); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 

135/2004, 88/2010); 
- Закон о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/2004 и 

36/2009); 
- Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009 и 88/2010, 14/2016 и 

95/2018-др.закон) 
- Закон о регионалном развоју ( ''Сл гласник РС'' број 51/2009, 30/2010 89/2015-др 

закон); 
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- Закон о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 др закон 
101/2016 др закон 47/2018); 

- Закон o пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08-
др.закон, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/2018-др.закон); 

- Закон о пољопривреди и руралном развоју (''Сл.гласник РС'', бр. 41/09, 10/13-др. 
закон 101/2016); 

- Закон о сточарству (''Сл.гласник РС'', бр. 41/ 2009, 93/2012 и 14/2016); 
- Закон о шумама (''Сл.гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 10/2016 и 95//2018); 
- Закон о водама (''Сл.гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/2018 и 95/2018-

др.закон) 
- Закон о путевима („Сл гласник РС” број 41/2018 и 95/5018-др.закон); 
- Закон о енергетици (''Сл.гласник РС'', бр. 145/2014 и 95/5018-др.закон); 
- Закон о електронским комуникацијама(''Сл гласник РС'', број 44/2010 60/2013 

одлука УС, 62/2014   и 95/5018-др.закон); 
- Закон о експропријацији (''Сл.гласник РС'', бр. 53/95, 23/01 - УС ''Сл. лист СРЈ'', 

бр.16/2001 – одлука УС и ''Сл. гласник РС'', бр.20/2009, 55/ 2013-Одлука УС и 
105/2016-аутентично тумачење); 

- Закон о културним добрима (''Сл. гласник РС'', бр. 71/94, 52/2011- др. закон и 
99/2011 – др. закон); 

- Закон о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', бр. 111/2009 и 20/2015 87/2018 и 
87/2018-др закон); 

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Сл 
гласник РС'' број 87/2018)  

- Закон о одбрани (''Сл. гласник РС'', бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – др. закон и 
104/2009- др. Закон, 10/2015 и 36/2018); 

- Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82); 
- Други законски и подзаконски акти од значаја за просторна решења на територији 

Града Сомбора. 
 
Локални план управљања отпадом на територији Града Сомбора за период до 2021. 
(ревизија), са перспективом до 2028. године представља стратешку основу за израду 
планског решења. 
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2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ 
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 

 
2.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА СОМБОРА (''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА'', БР. 5/2014) 
 

„II ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И 
ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА 
6.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Третман комуналног и осталог отпада 
 
Са изградњом комплекса регионалне депоније створиће се услови за безбедно одлагање 
отпада, као и за затварање постојеће градске депоније. Осим за одлагање 
непропустљивог отпада у овом комплексу се предвиђа и рециклажа употребљивог 
отпада. 
У  планском  периоду  је  неопходно  изградити  регионалну  депонију  и  пратећу 
инфраструктуру за адекватно управљање отпадом, а паралелно са тим све неуређене 
депоније је потребно затворити и извршити њихову санацију. 
Сомбор je први град у Србији у ком је започета изградња рециклажног центра. У 
Рециклажном центру се не врши прерада, већ само сепарација, разврставање 
различитих врста отпада и његово паковање. Капацитет постројења је сепарација и 
паковање девет тона отпада дневно. У рециклажном центру сакупљаће се сав 
рециклабилни отпад са територије Града Сомбора, као што је папир, пет амбалажа, 
стакло, најлон кесе, старе гуме и батерије, отпадна уља и др. 
У Општој болници у Сомбору инсталиран је већи број уређаја за третман инфективног 
медицинског отпада (аутоклави и дробилице). Сомбор је централно место третмана, 
што значи да се отпад прикупља са целе територије Града Сомбора и из Домова 
здравља Апатин, Оџаци и Кула. 
На територији Града већ дуги низ година ради фабрика "Протеинка" д.п.п. која је 
формирана као републичко јавно предузеће и бави се безбедним збрињавањем отпада 
животињског порекла и конфиската. Месечно се преради око 800 t животињског отпада 
односно 30 t дневно, а када су температуре високе и до 50 t дневно. Ово предузеће 
преузима сав отпад животињског порекла са територије целог Града па и шире и тиме 
се спречава стварање заразе. Због близине стамбене зоне (500 m) планирано је 
измештање постројења за третман отпада животињског порекла на нову локацију 
југозападно од планиране регионалне депоније. За изградњу постројења за третман 
отпада животињског порекла неопходна је израда Плана детаљне регулације. 
Ветеринарски институт из Сомбора, поседује аутоклав за стерилизацију ветеринарског  
отпада.  Узорковани  материјал  се  пре  коначног  одлагања  претходно стерилише у 
аутоклаву, или одвози специјалним возилом у ''Протеинку'' на даљи третман. 
На основу анализе стања тренутне ситуације у управљању комуналним отпадом 
Локалним планом управљања отпадом је  разрађено одрживо управљање отпадом за 
период од 2010. до 2021. године, начин уређивања управљања чврстим комуналним 
отпадом, биохазардним отпадом и посебним токовима управљања отпадом на 
територији Града од његовог настанка до коначног збрињавања, са основним циљем 
успостављања целовитог система управљања отпадом у складу са Националном 
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стратегијом, Законом о управљању отпадом и постојећим европским захтевима и 
стандардима. 
 
Захтеви интегралног управљања отпадом су: 

 смањивање генерисане количине отпада; 
 повећање количина примарно издвојеног рециклабилног отпада; 
 смањивање удела биоразградивог отпада у депонованом комуналном отпаду; 
 управљање отпадом по принципу одрживог развоја; 
 искоришћавање отпада за производњу енергије; 
 примена најоптималнијих опција за животну средину са обавезом доношења 

одлука на локалном нивоу које ће допринети бољем и ефикаснијем начину 
управљања отпадом; 

 третирање или одлагање што је могуће ближе месту његовог настанка, односно у 
региону у којем је произведен да би се у току транспорта отпада избегле 
нежељене последице на животну средину; 

 
Сви  захтеви интегралног управљања отпадом који  се  предвиђају законским и 
подзаконским актима морају се поштовати, а  како би овај  систем био у потпуности 
развијен неопходно је исте уградити у основне документе (Одлуке) на нивоу локалне 
самоуправе. 
 
III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
1.4.2. Грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља 
 
Комунални садржаји ван грађевинских подручја насеља 
 
Регионална депонија –  Локација Регионалне депоније је одређена у складу са важећим 
Регионалним просторним планом Аутономне Покрајине Војводине западно од 
локалног пута Билић- Ранчево. Површина планиране Регионалне депоније је 40 ha. За 
изградњу  Регионалне  депоније  обавезна  је  израда  Плана  детаљне  регулације. 
Приликом израде ПДР-а неопходно је испоштовати услове Покрајинског Завода за 
заштиту природе. Паралелно са изградњом Регионалне депоније и пратеће 
инфраструктуре за адекватно управљање отпадом неопходно је вршити затварање, 
санацију и рекултивацију постојећих неуређених депонија на основу одговарајуће 
техничке документације. 
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Слика бр. 1 Положај Регионалне депоније на територији града Сомбора 
 
 
1.6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА 
И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, дефинисаних Законом о 
здравственој заштити неопходно је дефинисати и мере заштите у случају ванредних 
ситуација и пожара. У циљу заштите здравља становништва, на територији обухвата 
Плана неопходно је поштовати мере заштите животне средине, живота и здравља људи 
дефинисане низом законских и подзаконских аката наведених у Уводном делу Плана. 
Поштовањем законских одредби и спровођењем планских решења дефинисаних 
Планом, индиректно ће очувањем животне средине и природних ресурса (воде, ваздуха 
и земљишта) позитивно утицати и на квалитет живота и здравље људи. 
 
1.6.3. Комунална инфраструктура 
 
Одлагање отпада и други комунални објекти и површине 
Регионална депонија комуналног отпада 
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Третман и одлагање комуналног отпада, на основу утврђених принципа, одвијаће се на 
регионалном нивоу. 
За изградњу регионалне санитарне депоније за одлагање, складиштење и прераду више  
категорија отпада (комунални, комерцијални и индустријски отпад) и пратеће 
инфраструктуре на територији Града Сомбора потребна је израда Плана детаљне 
регулације за комплекс регионалне депоније у складу са свом важећом законском 
регулативом, која ову област регулише. Планирана површина Регионалне депоније је 
40 ha. 
Регионална депонија мора бити опремљена са: 

 Површином за одлагање отпада формираним по захтевима EУ: непропусна 
подлога, дренажне цеви за одвод процедних вода, гасне система за сакупљање 
издвојених гасова (у периоду рада депоније пре изградње постројења за 
третман); 

 Објектима: административна зграда са лабораторијом, објекат за прање возила и 
контејнера, компензационим базеном, мостном вагом за одмеравање отпада; 

 Постројењем за пречишћавање отпадних вода; 
 Саобраћајном инфраструктуром: паркинзи за претоварна и  транспортна  возила, 

аутомобиле, привремене саобраћајнице за кретање по телу депоније; 
 Инфрастртуктуром: водоводна и канализациона мрежа, електрична енергија за 

напајање, осветљење, хидрантна мрежа; 
 Приступном саобраћајницом; 
 Оградом и капијом. 

Слика бр. 2  Извод из Просторног плана Града Сомбора, Намена простора 
 
Локација и уређење депонија отпадних материја мора бити у складу са одредбама 
Правилника о депонијама и уз пуну заштиту површинских и подземних вода од 
загађења. Развој водоводног система усагласити са концептом развоја водоснабдевања, 
при чему се посебна пажња мора обратити на зоне санитарне заштите и заштиту  
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изворишта од могућих загађења издани. 
За све друге активности мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу 
спречавања загађења и промене режима површинских и подземних вода. 
 
Приликом изгадње Регионалне депоније неопходно је испоштовати следеће мере 
заштите: 
 Забрањено је коришћење, уништавање и предузимање других активности којима би  

се  могле угрозити строго заштићене врсте и њихова станишта. Због тога 
предложена граница мора бити коригована тако да укупна површина постојећег 
сметлишта, регионалне депоније и пратећих садржаја не може да износи више од 40 
ha. То подразумева корекцију северне границе тако да максимално растојање између 
јужне и северне границе не буде веће од 450 m, мерено дуж канала бр.15. 

 Корекција се односи и на планирање приступне саобраћајнице, како би био 
искључен прелазак саобраћајнице преко станишта строго заштићених врста. 

 Лоцирање прикључења ограничава се на наведених 450 m дуж канала бр.15, на 
западном делу границе депоније.  

 Организација простора треба да буде извршена тако да се тело депоније лоцира на 
вишем терену, а смештај планираних пратећих садржаја на деловима простора са 
мањом надморском висином. 

 У циљу дугорочне заштите строго заштићених врста слатинских станишта, 
забрањује се  нарушавање стања  квалитета  подземних и  површинских вода  и 
постојећег водног режима. 

 Ради заштите земљишта и подземне воде, обезбедити адекватну изолацију тела 
депоније од околног терена, као и система за пречишћавање процедних вода. 

 Неопходно је коришћење двоструког изолационог слоја, у комбинацији са системом 
за регистровање евентуалних оштећења на геомембрани. 

 Динамику  контроле  угрожавајућих параметара у  подземним  водама  планирати 
зависно од осетљивости подручја на загађивање. Пиозиметре поставити у складу са 
смером, висином и правцем кретања подземних вода. 

 Непречишћене и недовољно пречишћене отпадне воде (чији квалитет не одговара 
карактеристикама за II класу) не смеју се упуштати у реципијент. Муљ из процеса 
пречишћавања користити за прекривање тела депоније. 

 Грађевинско-техничким решењима у свим сегментима управљања отпадом 
обезбедити заштиту од акцидента (расипања, акцидентног изливања, пожара и сл.) 
на простору станишта стртого заштићених врста. 

 Приликом подизања  заштитног зеленила  са  улогом  вишефункционалног пуфер 
појаса неопходно је следеће: 
o зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз одговарајућу 

разноврсност врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације; 
o забрањено је коришћење инвазивних врста (наведених у образложењу услова), а 

неопходно је обезбедити учешће аутохтоних жбунастих и дрвенастих врста; 
o изоловањем функције саобраћаја приликом формирања заштитног зеленила дуж 

граница простора према фреквентним саобраћајницама избегавати садњу врста 
са јестивим плодовима које би привукле животиње. 

 Пројектом санације постојећег сметлишта предвидети примену одговарајућих мера 
заштите и техничко-технолошких решења за смањење и спречавање негативних 
утицаја на ваздух, земљиште, површинске и подземне воде. 
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 Пројектни задатак, осим детаљно обрађених мера санације треба да садржи и мере 
рекултивације простора угроженог несанитарним одлагањем отпада на предметној 
локацији. Поступак рекултивације мора да подразумева комбинацију одговарајућих 
техничких и биолошких поступака. 

 Ограда  у  окружењу  тела  депоније  мора  бити  од  материјала  који  обезбеђује 
искључење приступа ситним глодарима и другим животињама. Простор депоније 
треба да буде обезбеђен њиховог приступа и у периоду након завршетка 
експлоатације (присуство травне вегетације на ревитализоване површине може 
привући хербиворе и изложити их ризику од тровања). Контаминирани биљни 
покривач (трава, сено) настао у процесу фиторемедијације, са одређеном 
концентрацијом отровних материја одстрањених из супстрата, такође не сме да се 
користи за исхрану домаћих животиња. 

 Мере заштите слатинских станишта подразумевају забрану нарушавања постојећег 
водног режима. Уколико радови неопходни за изградњу и функционисање 
регионалне депоније утичу на промену хидролошког режима подручја, тиме се 
угрожава опстанак темељних вредности због којих је овај простор, као станиште 
строго заштићених врста, предложен за заштиту. Са друге стране, за заштиту 
станишта неопходно је обезбедити очување квалитета подземних и површинских 
вода. Уколико би прекривање отпада земљаним материјалом представљало једину 
предвиђену меру у поступку санације, позитиван ефекат на животну средину 
представљао би спречавање распростирања лаких фракција отпада у околни 
простор ваздушним путем, али би и даље остао присутан проблем интезивног 
вишегодишњег утицаја на стање квалитета околног земљишта и подземних вода.  

 
Постојећа сметлишта и депоније комуналног отпада 
 
Постојећа сметлишта и насељске депоније комуналног отпада морају се најхитније 
затворити и  санирати, а  код  депоније која  се  користи  као  прелазно решење треба 
применити најнужније мере заштите (ограђивање депоније, физичко обезбеђивање, 
довођење потребне инфраструктуре, прекривање отпада слојем земље, одвођење 
отпадних вода из тела депоније и садњу заштитног зеленила).  
Након почетка рада регионалне депоније и престанка коришћења ових депонија 
потребно је извршити њихову санацију и рекултивацију на основу одговарајуће 
техничке документације.'' 
 
 
 

3. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА 
НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 
 
 
Табела бр. 1  Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 

НАЗИВ УСТАНОВЕ 
УСЛОВИ 

Датум пријема Заведено под бројем 

1. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ,  
Сектор за материјалне ресурсе 

09.10.2019. П-263/19 
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2. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, 
Сектор за ванредне ситуације 

09.10.2019. П-265/19 

3. ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
ПРИРОДЕ 

09.10.2019. П-258/19 

4. ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
ПРИРОДЕ – допуна услова 

04.11.2019. П-298/19 

5. ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

  

6. 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗДРАВСТВО,СОЦ.ПОЛИТИКУ И 
ДЕМОГРАФИЈУ 

09.10.2019. П-270/19 

7. 
ПОКРАЈИНСКИ  СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

09.10.2019. П-264/19 

8. ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ 09.10.2019. П-261/19 

9. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА СОМБОР 09.10.2019. П-268/19 

10. ЈКП ''ВОДОКАНАЛ'' СОМБОР 09.10.2019. П-271/19 

11. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 09.10.2019. П-262/19 

12. ЈКП ''ПРОСТОР'' Сомбор 09.10.2019. П-269/19 

13. JKП ''ЧИСТОЋА'' Сомбор 09.10.2019. П-267/19 

14. ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО'' Сомбор 09.10.2019. П-260/19 

15. ЈП "СРБИЈАГАС"   

16. Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове  

09.10.2019. П-266/19 

17. ''СОМБОР-ГАС'' д.о.о. 12.11.2019. П-315/19 

  

 

4. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА 
 
 
Простор обухваћен границом Плана налази у северном делу ванграђевинског  подручја 
града Сомбора, између приградских насељa Билић и Ранчево, на локацији која је 
Просторним планом Града Сомбора утврђена као грађевинско земљиште.  
Прелиминарна граница Плана је утврђена Одлуком о изради Плана детаљне регулације 
и проширење капацитета постојеће депоније Ранчево - Центар за третман отпада 
(''Службени лист Града Сомбора'', бр. 5/2019).  
Коначна граница Плана просторно обухвата парцеле број: 12457/1, 12457/2, 12457/3,  
12457/4 и 12549/1 КО Сомбор II, укупне површине око 68,4 ha.  
Граница Плана почиње на северозападном делу у тачки број 1, која се налази у тромеђи  
парцела број 12457/2, 12086 и 27981 (парцела канала бр.15). Од тачке број 1, граница се 
ломи у правцу истока пратећи северну међу парцеле број 12457/2 до тачке број 2, која 
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се налази на тромеђи парцела број 12457/2, 12086 и 28169 (парцела локалног пута до 
приградског насеља Ранчево). Од тачке број 2, граница се ломи ка југу пратећи западну 
међу парцеле 28169 (парцела пута) до тачке број 3, која се налази на тромеђи парцела 
28169, 12549/1 и 12549/2. Oд тачке број 3, граница се ломи у правцу југозапада пратећи 
јужну границу парцеле 12549/1 до тачке број 4, која се налази на тромеђи парцела  
27981 (парцела канала бр.15), 12549/1 и 12549/2. Oд тачке број 4 граница се ломи у 
правцу северозапада пратећи источну међу парц. 27981 (канал) до тачке 1.  
 

 
Слика бр. 3 Графички приказ предметних катастарских парцела – преузето са сајта Републичког 
геодетског завода (http://katastar.rgz.gov.rs/KnWeb/MapView.aspx) 

 

5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
5.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
 
Простор обухваћен границом Плана налази се северно од насељеног места Сомбор, а 
између приградских насеља Билић и Ранчево уз постојећу депонију. Грађевинско 
земљиште које је обухваћено планом налази се у катастарској општини Сомбор II и 
планирано је за Регионалну депонију.  
 
У јужном делу обухвата доминира тело депоније које је оивичено ободним процедним 
каналима. Источно од тела депоније налазе се неуређено зеленило и изграђени објекти. 
У југозападном делу је аерациона лагуна. Остатак простора  чине неизграђене 
површине обрасле закржљалим травама које немају бонитет пашњака. Површински 
слој земљишта припада типу слатинастог земљишта-солончаку.  
 
На депонију се довози комунални отпад из свих насељених места града Сомбора.  
 
Од грађевинских објеката депонија је опремљена са: службеном просторијом за 
пословођу и раднике на депонији, санитарним чвором са купатилом, домарским 
двособним станом, портирницом, надстрешницом за грађевинске машине, 
дезобаријером, ободним процедним каналима (уједно и канали за одвођење 
атмосферске воде), насипом који формира тело депоније. Ободни канали су изведени 
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под падом тако да се процедне и атмосферске воде гравитационо крећу ка аерационој 
лагуни. На јужној страни тела депоније избушена су три пијазометријаска бунара 
дубине до 40 m, ради контроле подземних вода и упоређивања тренутног и претходних 
стања, од којих један није у функцији.       
 
Градска депонија „Ранчево“ је у почетку била потпуно неограђена, те је приступ био 
слободан за људе и животиње. Стубови висине 2 m, као и жичана ограда висине 1,8 m 
су постављени 2006. године чиме је спречен неконтролисан приступ комплексу 
депоније, тако да је према Уредби о одлагању отпада на депоније („Сл. Гласник РС“ бр. 
92/10), делимично задовољен услов спречавања неконтролисаног приступа људи и 
животиња. Укупна дужина ограде на комплексу депоније износи 1.700 m. Тренутно, на 
више места недостаје жице и остали су само стубови, на основу чега се може 
закључити да депонија није адекватно ограђена, те јој се релативно лако може 
приступити дуж целе ограђене линије.  

 
Слика бр. 4 Приказ неадекватног ограђивања депоније 
Досадашњи период експлоатације депоније „Ранчево“ од 27 година, створио је 
ситуацију у којој се не може говорити о техничко-технолошком објекту за одлагање 
комуналног и неопасног индустријског отпада, већ о градском одлагалишту/сметлишту. 
ЈКП ''Чистоћа'' у складу са својим могућностима води рачуна о томе да на депонију не 
доспе опасан отпад. Технолошки поступак одлагања није вођен у складу са пројектом, 
попуном депонијског простора по дневним ћелијама и према пројектованим пољима и 
фазама, већ непланским и насумичним одлагањем отпада у тело депоније. 

  
Према пројекту депонија би се требала „градити“ пирамидално до висине од 35 m, са 
прописаним пресецањима инертним материјалом на дневном нивоу, односно 
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прекривком на завршетку сегмента депонованованог отпад чија би висина требала бити 
2,5 m, међутим ови технолошки поступци од почетка експлоатације нису обављани. 
Одлагање отпада је требало да прати напредовање ободног насипа, што би чинило 
основу подтла за насипање хумусног материјала ради рекултивације, али због 
недостатка инертног материјала ободни насипи – бедеми су остали на висини која је 
била и приликом почетка рада.  
 

 
Слика бр. 5 и 6  Приказ непланског и неадекватног одлагања отпада 

 
Прекривање одложеног отпада инертним материјалом би требала бити континуирана 
активност, међутим она се обавља периодично, тј. само када оваквог материјала има у 
довољној количини. Редовним прекривањем се спречава развејавање отпада по 
околном терену, приступ глодара и инсеката и значајно смањење инфилтрације 
атмосферске воде у тело депоније, а тиме и количина процедних вода. Неопходно је 
обезбедити позајмиште како би се у будућности одложени отпад могао свакодневно 
прекривати слојем земље.  
 
 

5.2. ПОДАЦИ О ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА 
 
5.2.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Приступ до депоније се остварује преко локалног општинског пута бр. Л-406/1 Сомбор 
(IB-12) – Билић – Ранчево који тангира границу обухвата Плана. На деоници пута IB-12 
у дужини од 6 km ширина асфалтног коловоза је 4,2 m, а на преосталом делу до уласка 
на депонију у дужини од 1,3 km ширина асфалтног коловоза је 5 m. Коловоз 
општинског пута је недовољне ширине за саобраћајно оптерећење, структуру возила и 
безбедно одвијање двосмерног саобраћаја. 

Комплекс депоније је са општинским путем повезан преко асфалтиране приступне 
саобраћајнице. Телу депоније је могуће приступити једино преко званичног службеног 
улаза јер је са осталих страна приступ онемогућен због отворених одводних 
атмосферских канала и насипа са косином коју возила не могу савладати, а не постоји 
посебан теретни улаз. Манипулативно опслужни плато је повезан са телом депоније 
путем насутим туцаником преко ког возила довозе отпад на тело депоније.  
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5.2.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
Водоводна мрежа 
 
На простору обухвата није изграђена јавна водоводна мрежа. Постоје два бушена 
бунара (дубине око 35 m) са водом која је бактериолошки исправна, а хемијски није 
(повећана количина гвожђа). 
 
Атмосферска канализација  
 
Атмосферска канализација није изграђена. Ободни процедни канали су изведени под 
падом тако да се процедне и атмосферске воде гравитационо крећу ка аерационој 
лагуни. 
 
Канализациона мрежа 
 
Канализациона мрежа није изграђена на предметном простору. Отпадне воде се из 
мокрих чворова евакуишу у септичку јаму.  
Систем за пречишћавање отпадних вода није изграђен тако да није испуњен захтев 
прописан Уредбом да се процедне воде пречишћавају до квалитета који одговара 
нормативу на испуштање воде у реципијент.  
 
Хидрографски подаци 
 
У обухвату Плана нема водопривредних објеката. Са западне стране обухвата Плана 
налазе се канали бр.15, 16 и 16/1. Канали припадају систему за одводњавање Северна-
Мостонга који је по површини највећи систем на водопривредном подручју "Западна 
Бачка". Систем се генерално дели на два подсистема под ознакама А-А и Б-Б. Вода се 
са подручја прикупља и евакуише гравитационо у канал ОКМ Оџаци - Сомбор. Канал 
А-А је главни канал система. Посматрани терен има благи нагиб од северозапада ка 
југу и тиме донекле прати смер отицања површинских вода по каналима Мостонга А-А 
и каналу бр. 15. 
 
  
5.2.3.  ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Електроенергетска инфраструктура  
 
Предметно подручје се напаја електричном енергијом из ТС 110/20кV „Сомбор 2“. 
Напајање се врши преко 20кV извода „Ненадић“ са могућношћу резервирања преко 20 
кV извода „Колут“ и „Гаково" из ТС 110/20кV „Сомбор 2“ чиме се обезбеђује резервно 
напајање потрошача. 
На предметном подручју налази се трансформаторска станице СТС 20/0,4кV 50 kVA 
''Депонија" која није у власништву Електродистрибуције. 
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Гасна инфраструктура  
 
У обухвату Плана нема изграђене гасоводне инфраструктуре. Постојећи гасовод ниског 
притиска Билић-Ранчево налази се у коридору локалног општинског пута бр. Л-406/1 
Сомбор (IB-12) – Билић – Ранчево и пролази непосредно уз обухват плана са источне 
стране.  
 
5.2.4.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
На предметном простору нема постојеће телекомуникационе инфраструктуре. 
 
 
5.3. АНАЛИЗА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
У обухвату Плана тренутно не постоје уређене јавне зелене површине. Вегетациони 
заштитни појас који је дефинисан Уредбом о одлагању отпада на депоније и који треба 
да се налази дуж регулационе линије депоније у циљу спречавања подизања и 
разношења лаких фракција отпада и прашине са депоније на већа растојања и смањења 
аерозагађења, тренутно не постоји. 
 
 
5.4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Досадашњи период експлоатације депоније „Ранчево“ који карактерише низ 
неусаглашености са одредбама закона и Уредбе о одлагању отпада, довео је до тога да 
је депонија постала градско сметлиште. Да би се стање поправило потребно је 
предузимање одговарајућих мера како би се отпад правилно техничко-технолошки 
одлагао са циљем да се депонија из тренутног стања несанитарне депоније преведе у 
стање регуларне санитарне депоније. Крајњи и најважнији циљ је заштита животне 
средине. 
 
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Града Сомбора донело 
је Решење број: 501-10/2019-V od 21.01.2019. године о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину за израду Плана детаљне регулације за 
проширење капацитета постојеће депоније Ранчево-Центар за третман отпада. 
 
 
5.5. ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ КУЛТУРНИХ И 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
Предметни простор се налази у зони непосредног утицаја на заштићено подручје 
Предео изузетних одлика „Горња Мостонга“. На основу Уредбе о еколошкој мрежи, 
Прилог 1, („Службени гласник РС“, бр. 102/2010) предметни простор припада широј 
целини еколошки значајног подручја бр. 4 под називом „Слатине Северне Бачке“, а 
такође припада и међународно значајном подручју за биљке (IPA/Important Plant Area) 
под називом „Северна Бачка I“. 
Покрајински завод за заштиту природе, као надлежна стручна организација заштите 
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природе је на основу „Средњорочног програма заштите природних добара за период 
2011.-2010.“ (Решење о давању сагласности на Средњорочни програм заштите 
природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за период 2011.-2020.“, 
„Службени гласник РС“, бр. 54/11), а имајући у виду законске надлежности из чл. 102 
Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009; 88/2010; 91/2010; 
14/2016) током 2018. године припремио научно-стручну документациону основу као 
предлог за заштиту Предела изузетних одлика „Горња Мостонга“, означеног као 
природно добро II категорије: заштићено подручје покрајинског/регионалног, односно 
великог значаја (Закон о заштити природе, чл. 41, став 1). 
 
Унутар обухваћеног простора нема културних добара, добара под претходном 
заштитом нити археолошких зона, али се у близини обухвата са јужне стране налази 
археолошки локалитет.  
 
 
 

6. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
 
Циљ израде ПДР-а за проширење капацитета постојеће депоније Ранчево – Центар за 
третман отпада јесте дефинисање правила грађења и уређења како би се:  
 
 унапредио рад постојеће депоније и то кроз концепт обраде комуналног и другог 

отпада (који није опасан, радиоактиван, биолошки итд.) на такав начин да отпад 
након обраде има најмање могуће утицаје на животну средину тако што ће се 
допринети бољем и ефикаснијем начину управљања отпадом, смањити количину 
генерисане количине отпада, односно управљати отпадом по принципу одрживог 
развоја изградњом Центра за третман отпада; 
 

 обезбедило истовремено санирање постојеће депоније кроз примену одговарајућих 
мера заштите и техничко-технолошких решења за смањење и спречавање 
негативних утицаја на ваздух, земљиште, површинске и подземне воде; 

 
 дефинисао простор планираног центра за третман отпада и простор планиране 

регионалне депоније у складу са условима и подацима прибављеним од надлежних 
органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција, а 
нарочито у складу са условима прибављеним од Покрајинског завода за заштиту 
природе; 
 

 дале смернице за заштиту, уређење и грађење на осталом земљишту које је у 
обухвату  Плана, али неће бити намењено изградњи комуналних објеката и 
комплекса. 
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7. ПОДЛОГE ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 
 
За потребе израде Плана коришћени су: 
 

 катастарско топографски план, у размери 1:1.000 израђен од стране геодетског 
бироа ГЕОЦЕНТАР Сомбора (август 2019. године), 

 копија плана са водовима израђена од стране Републичког геодетског завода, 
 расположива ортофото подлога са интернет сајта www.geosrbija.rs. 
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III ПЛАНСКИ ДЕО 
 

 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
 

1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 
  
 
Овим планом предвиђа се уређење и изградња регионалне депоније отпадних материја 
у складу са стратегијом регионалног управљања отпадом, како је предвиђено Студијом 
просторног размештаја регионалних депонија и трансфер станица у АП Војводини 
(израђеном од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине Нови Сад”), што је у складу и 
са Националном стратегијом управљања отпадом. 
Према условима који су дати Просторним планом Града Сомбора, а у  циљу дугорочне  
заштите строго заштићених  врста слатинских станишта која се налазе у обухвату 
Плана, приликом планирања и организације простора испоштован је услов Завода за 
заштиту природе да северна граница планиране регионалне депоније буде удаљена од 
северне границе парцеле бр. 12549/1 К.О. Сомбор 2 према северу  450 m мерено дуж 
канала бр. 15. 
 
Због тога се у границама Плана формирају две целине: 

 Заштићено подручје – станиште заштићених и строго заштићених врста 
 Планирана Регионална депонија.  

 
Комплекс планиране Регионалне депоније чини јединствену урбанистичку целину у 
оквиру које се налази неколико различитих намена које ће функционално и технолошки 
бити повезане у једну целину. У оквиру комплекса планиране регионалне депоније 
налазе се следеће намене: 

 Рекултивисана депонија 
 Центар за третман отпада 
 Санитарне касете за одлагање отпада 
 Резервисан простор за проширење приликом формирања Регионалне депоније 
 Заштитни појас зеленила. 

 
Рекултивисана депонија – у централном делу простора планира се санација и 
рекултивација постојећег тела депоније, односно санација сметлишта и његово потпуно 
затварање. Санација и рекултивација обухватају фазу уређења несанитарне депоније, 
фазу контролисаног одлагања отпада и фазу затварања постојећег тела депоније које је 
могуће тек након изградње нових санитарних касета. Након техничких мера 
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рекултивације, предузеће се биолошке мере које подразумевају заснивање флоре на 
санираном делу депоније. 

Центар за третман отпада – планира се у источном делу обухвата Плана. У оквиру 
Центра за третман отпада биће могућа изградња објеката за сакупљање, примарну 
селекцију и складиштење неопасног и опасног отпада од грађана и индустрије, објекти 
за механички и биолошки третман отпада, као и сви садржаји који прате постројење ове 
намене, као што су: манипулативни платои, објекти за складиштење отпада и 
секундарних сировина, објекти за администрацију, радионице, као и други пратећи 
садржаји. У оквиру центра могућа је формирање простора за компостирање који 
подразумева и све евентуалне објекте у сврху третмана отпада чији је крајњи продукт 
компостирана маса. Поред ових објеката омогућава се изградња и других објеката који 
ће тек бити дефинисани кроз увођење нових технологија у функцији примарне 
делатности управљања комуналним отпадом. 

Санитарне касете за одлагање отпада - у северном делу комплекса планира се 
изградња нових, санитарних депонијских поља, у складу са Уредбом о одлагању отпада 
на депоније и другим прописима.  

Резервисан простор за проширење приликом формирања Регионалне депоније – 
обзиром да у наредном периоду депонија Ранчево треба да постане регионалног 
карактера, унутар комплекса депоније предвиђа се више специфичних техничко-
технолошких целина. За случај да се предвиђени процеси обављају од стране више 
субјеката, као и због постојања могућности доградње нових технологија са развојем 
делатности управљања отпадом, у западном делу обухвата Плана је резервисан простор 
за проширење приликом формирања Регионалне депоније. 

Заштитни појас зеленила – по ободу комплекса дуж регулационе линије депоније 
планира се вегетациони заштитни појас у циљу спречавања подизања и разношења 
лаких фракција отпада и прашине са депоније на већа растојања и смањења 
аерозагађења, који уједно има и визуелно-естетску улогу, а у складу са посебним 
прописима и условима надлежних органа и институција.  

Планом се дефинишу оквирне границе и површине техничко-технолошких целина 
(намене), а кроз пројектну документацију ће се дефинисати коначна решења ових 
елемената. 
 

Реализација ће се одвијати у фазама, према просторним потребама, у зависности од 
геотехничких условљености и економских прилика. Све фазе морају бити пројектоване 
тако да се могу уклопити у јединствену целину комплекса. При изради техничке 
документације, мора се водити рачуна о усклађивању решења за све садржаје са 
специфичним условима који произилазе из фазне реализације. Уколико се у току фазне 
реализације појаве нови, савременији и еколошки оправданији технолошки приступи 
депоновања отпада могуће их је применити. 
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2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА СА 
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА  
 
 
2.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
 

У границама Плана се формирају: 
 Површине јавне намене – све планиране намене у оквиру комплекса регионалне 

депоније. 
 Површине за остале намене – заштићено подручје (станиште заштићених и 

строго заштићених врста). 
 

Од целих парцела и делова постојећих катастарских парцела обједињавањем 
образоваће се парцеле површина јавне и остале намене: 

 Приступна саобраћајница – формирати парцелу са ознаком I која настаје од дела 
кат.парцеле бр. 12457/2; 

 Центар за третман отпада – формирати парцелу са ознаком II обједињавањем 
кат. парцеле бр. 12457/1 и дела кат.парцеле бр. 12457/2; 

 Санитарне касете за одлагање отпада – формирати парцелу са ознаком III од 
дела кат.парцеле бр. 12457/2; 

 Рекултивисана депонија – формирати парцелу са ознаком IV обједињавањем кат. 
парцеле бр. 12457/4 и дела парцеле бр. 12457/3; 

 Резервисан простор за проширење приликом формирања Регионалне депоније - 
формирати парцелу са ознаком V обједињавањем дела кат. парцеле бр. 12457/2 и 
дела парцеле бр.12457/3; 

 Заштитни појас зеленила – формирати парцелу са ознаком VI обједињавањем 
парцеле 12549/1 и делова кат.парцеле бр. 12457/2 и 12457/3. 

 Заштићено подручје – формирати парцелу са ознаком VII од дела кат.парцеле 
бр. 12457/2.  

 

2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
 

Табела бр.2: Биланс површина  
 

Намена површина 
Површина 
земљишта 

 P (ha) % 
ОБУХВАТ ПЛАНА 68.43 100 
1. Заштићено подручје 25.36 37.06 
2. Планирана Регионална депонија 43.07 62.94 

- Приступна саобраћајница 0.03 0.04 
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- Рекултивисана депонија 12.61 18.43 
- Центар за третман отпада 9.82 14.35 
- Санитарне касете за одлагање отпада 5.84 8.53 
- Резервисан простор за проширење приликом 

формирања Регионалне депоније 
6.31 

9.22 

- Заштитни појас зеленила 8.46 12.37 
УКУПНО:  100% 

 

 

3. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА 
НИВЕЛАЦИЈОМ 
 
 
3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
 
У границама Плана формирају се две целине: 

 Заштићено подручје – станиште заштићених и строго заштићених врста 
 Планирана Регионална депонија.  

 
Разграничење грађевинског земљишта јавне намене (планирана регионална депонија) 
од површина остале намене (заштићено подручје) дефинисано је регулационом линијом 
и приказано на графичком прилогу бр.5 „План саобраћајне и остале инфраструктуре са 
елементима регулације и нивелације”.  
Регулациона линија је дефинисана преломним тачкама, а преломне тачке су даље 
дефинисане аналитичко-геодетским подацима (координатама). 
 
Табела бр. 3 Аналитичко-геодетски подаци (координате) за обележавање граница грађевинског 
земљишта      јавне намене  

Број преломне тачке  x y 

Р1 6586554.9942 5080555.4411 
Р2 6587405.2632 5080807.1902 

 
Разграничење грађевинског земљишта одређене јавне намене од других јавних намена 
дефинисано је регулационим линијама приступне саобраћајнице и приказано на 
графичком прилогу бр.5 „План саобраћајне и остале инфраструктуре са елементима 
регулације и нивелације”.  
 
Регулационе линије приступне саобраћајнице су дефинисане преломним тачкама, а 
преломне тачке су даље дефинисане аналитичко-геодетским подацима (координатама). 
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Табела бр. 3 Аналитичко-геодетски подаци (координате) за обележавање граница грађевинског 
земљишта за одређене јавне намене – приступна саобраћајница 

Број 
преломне 

тачке  
x y 

С1 6587481.5536 5080374.8079 
С2 6587461.8766 5080370.4589 
С3 6587463.3058 5080355.4105 
С4 6587482.9825 5080359.7632 

 

На основу ових података за разграничење површина одређене јавне од површина друге 
јавне намене израдиће се пројекти парцелације и препарцелације. 
 
 
3.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 
Грађевинско подручје обухваћено планом налази се на надморској висини од 86,29 m 
до 87,71 m, а на телу депоније највиша тачка је 94.97 m. 
Нивелационим решењем је утврђена висинска регулација планиране приступне 
саобраћајнице у односу на постојећу нивелацију терена и нивелету општинског пута на 
који се прикључује. Висинска регулација платоа за изградњу објеката и 
манипулативних површина у зони Центра за третман отпада планирана је на коти од 
минимум 88,00 mnm. 
Коначно решење нивелације за друге намене у оквиру комплекса ће се дефинисати 
детаљнијом разрадом кроз пројектну документацију. 
 
 
3.3. ПЛАН УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се грађевинском линијом 
која представља линију до које се објекат може градити.  
Грађевинске линије приказане су на графичком прилогу бр.5 „План саобраћајне и 
остале инфраструктуре са елементима регулације и нивелације”.   
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4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
 
4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Приступ до депоније се остварује преко локалног општинског пута бр. Л-406/1 Сомбор 
(IB-12) – Билић – Ранчево који тангира границу обухвата Плана. На деоници пута IB-12 
у дужини од 6 km ширина асфалтног коловоза је 4,2 m, а на преосталом делу до уласка 
на депонију у дужини од 1,3 km ширина асфалтног коловоза је 5 m. Коловоз 
општинског пута је недовољне ширине за саобраћајно оптерећење, структуру возила и 
безбедно одвијање двосмерног саобраћаја. На основу Уредбе о одлагању отпада на 
депоније (''Службени гласник РС'', бр.92/2010) ширина приступног пута ка депонији за 
насеља преко 50.000 становника износи 6 m тако да постојећи пут не задовољава 
прописане услове и потребно га је реконструисати и проширити на минималну ширину 
од 6 m. 

Постојећа депонија је са општинским путем повезана преко асфалтиране интерне 
саобраћајнице чија ширина износи 5 m. Да би се извршило прикључење и повезивање 
комплекса на општински пут и обезбедило уредно и безбедно функционисање 
саобраћаја потребно је да се постојећа интерна саобраћајница на уласку у комплекс 
реконструише. Планирана приступна саобраћајница као једина површина одређене 
јавне намене је ширине 15 m са ширином коловоза 6 m. Спој ивица приступне 
саобраћајнице и јавног пута извести са потребном хоризонталном закривљеношћу, 
односно полупречником лепезе, који одговара меродавном возилу ради несметаног 
уласка меродавног теретног возила. 

Интерне саобраћајнице  

У оквиру комплекса планиране су интерне саобраћајнице које омогућавају приступ до 
свих садржаја у комплексу и манипулативне површине које обухватају и паркинге за 
путничка возила, паркинг за мања теретна возила, гараже за возила, постројења и 
опрему у оквиру њих.  
 
У оквиру комплекса, саобраћајнице могу да се граде под следећим условима: 

 минимална ширина саобраћајнице за једносмерни саобраћај износи 3,5 m,  
 минимална ширина саобраћајнице за двосмерни саобраћај износи 6,0 m, 
 унутрашњи полупречник кривине за путничка возила износи мин.5,0 m, 
 унутрашњи полупречник кривине за теретна возила износи мин 7,0 m, односно 

према полупречнику окретања меродавног теретног возила. 
 

За потребе запослених и корисника у оквиру комплекса потребно је обезбедити 
одговарајући број паркинг места за путничкa возила као и потребан број паркинг места 
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за стационирање терених возила у складу са специфичном технологијом рада. 
Димензије паркинг места су: 

 паркинг за путничка возила минималних димензија 2,5m х 5,0m, 
 паркинг за теретна возила минималних димензија 3,0m х 6,0m, односно 

димензија прилагођених величини меродавног теретног возила. 
 
Пешачки саобраћај на парцели решити у складу са функционалном организацијом 
комплекса. 
Елементи интерних саобраћајница и манипулативних површина ће бити дефинисани у 
даљој разради планског решења кроз пројектну документацију. 

Препоручује се да се све планиране трасе инфраструктуре воде саобраћајним 
површинама, тј. интерним саобраћајницама, односно приступним путем до локације 
комплекса депоније. 

 

4.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Комунална инфраструктура која се планира у обухвату плана је: 

 водоводна мрежа, 
 канализациона мрежа, 
 атмосферска канализација. 

 
У наредном периоду у складу са развојем комплекса, комунална инфраструктура ће се 
ширити по динамици активирања појединих зона депоније и изводити према условима 
надлежних институција у складу са важећим законима и правилницима. 
 
 
4.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА 
 
ЈКП Водоканал нема сопствене изграђене или планиране објекте водовода и 
канализације на наведеној локацији. Просторним планом Града Сомбора је планирана 
изградња регионалног водовода уз општински пут источно од обухвата Плана.  
 
За потребе корисника у оквиру комплекса депоније потребно је обезбедити две засебне 
водоводне мреже: за санитарну воду – за санитарне потребе запослених и за техничку 
воду - за прање опреме и платоа депоније и за евентуално гашење пожара на телу 
депоније. Ове воде добијаће се из два независна извора. Пијаћа вода ће се добити 
изградњом сопственог бунара који ће се користити до изградње регионалног водовода 
на који је планирано прикључење. Техничка вода се може добити коришћењем 
атмосферских вода са кровова зграда и изградњом бунара и резервоара техничке воде 
којим ће се задовољити све потребне количине.  
 
На предметном простору је дозвољена изградња базена са водом за гашење пожара. 
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Водоводна мрежа за техничку воду је противпожарна хидрантска мрежа. На ову мрежу 
прикључују се и сви објекти за чије функционисање је потребна техничка вода. 
Потребно је предвидети спољну прстенасту хидрантску мрежу од цевовода 
одговарајућег профила са довољним бројем подземних и надземних хидраната чији ће 
број и распоред одредити пројектант у техничкој документацији. Хидранти ће поред 
функције гашења пожара имати и улогу захватања воде за прање платоа и 
саобраћајница.  
Приликом реализације водоводне мреже треба се придржавати техничких прописа за 
пројектовање, извођење, пријем и одржавање мреже. 
По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити геодетско 
снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних 
инсталација.  
 
 
4.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 
 
На ширем простору предметне локације не постоји изграђена канализација отпадних 
вода. Депонија се опрема системом за прихватање падавинских вода, процедних вода, 
фекалних и техничких вода. 
 
На предметном простору одвођење употребљених отпадних вода вршиће се одвојеним 
системима – системом за одвођење фекалних употребљених вода и системом за 
одвођење технолошких вода.  
 
Објекат за скупљање и пречишћавање отпадних вода укључује пречистач 
контаминиране воде из система биолошког третмана отпада и процедне воде из 
санитарне касете, посебан систем сакупљања атмосферске воде са саобраћајних 
површина са контролом квалитета ефлуента. После пречишћавања на постројењу, пре 
испуштања у реципијент, концентрација појединих загађујућих материја у ефлуенту 
мора задовољити услове дефинисане Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, (Сл. Гласник РС 
67/2011.).  
 
Евакуација пречишћених отпадних вода се решава путем потисног цевовода од уређаја 
за пречишћавање до постојећег хидромелиорационог канала бр.15.  
 
Продукција процедних вода је последица комбинације воде која постоји у отпаду и од 
падавина  које  пролазе  кроз  отпад  на  депонији.  Процедне  воде  се  сакупљају  у 
перфорираним  пластичним   цевима постављеним у дренажном слоју шљунка на дну 
депоније. Процедне воде се сакупљају у сабирном шахту,  пречишћавају на уређају за 
пречишћавање (са степеном пречишћавања који захтева реципијент) и  препумпавањем 
се један део из бетонског резервоара, у кога доспевају после третмана пречишћавања, 
испуштају у канализациони прикључак на депонији. Предвиђено је да се већи део ове 
воде из резервоара користи за прање платоа и возила и заливање зелених површина. 
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Приликом реализације канлизационе мреже и објеката на њој  треба се придржавати 
техничких прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање мреже.  
 
4.2.3. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Одводњавање атмосферских вода решава се сходно теренским условима и намени 
саобраћајне површине. Потребно је предвидети третман зауљених атмосферских вода 
на сепаратору уља одговарајућих карактеристика-капацитета. Након пречишћавања у 
сепаратору предвиђена је евакуација пречишћене атмосферске воде до изливања у 
постојећи мелиоративни канал, на западној страни комплекса.  
Условно чисте атмосферске воде се са кровова објеката у обухвату плана сакупљају у 
олучне вертикале одговарајућег профила и спроводе у цевоводе, затим у шахтове ван 
објекта, одакле ће се пластичним цевоводом одговарајућег профила водити до 
ретензије атмосферских вода у оквиру комплекса депоније, која је намењена за залихе 
техничке воде. Такође, атмосферска вода која се налази на деловима који нису у додиру 
са отпадним материјама ће преко зелених површина испаравати или отицати у 
подземље. Све атмосферске воде са запрљаних комуникационих површина (паркинга и 
саобраћајница), сакупљају се системом каналета и пречишћавају у сепаратору лаких  
течности са интегрисаним таложником довољно великим за сакупљање лако таложивих 
материја и уграђеним коалесцентним и сорпционим филтером, ради уклањања расутог 
горива и мазива и дела присутних органских материја, након чега се испуштају у 
ретензију за атмосферске воде на комплексу депоније. Ове воде се пречишћавају за 
период од првих 15  минута меродавне пројектоване кише, а за осталу количину воде 
треба предвидети заобилазни канализациони вод којим ће се вода преко сабирног 
шахта и потисног цевовода евакуисати у ретензију атмосфреских вода. 
Сепаратор је водонепропусни резервоар чији ће тип и капацитет одредити пројектант у 
техничкој  документацији. Уље, које се одвоји у овом уређају, се складишти у 
пластичну бурад и испоручује организацији овлашћеној за третман опасног отпада. 
Пречишћена вода из овог уређаја се транспортује у резервоар пречишћене воде.  
Приликом реализације канализационе мреже и објеката на њој треба се придржавати 
техничких прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање мреже. 
По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити геодетско 
снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних 
инсталација. 
 
 
4.2.4. ВОДНИ ОБЈЕКТИ 
 
Хидрографски подаци 
 
У обухвату Плана нема водопривредних објеката. Са западне стране обухвата Плана 
налазе се канали бр.15, 16 и 16/1. Канали припадају систему за одводњавање Северна-
Мостонга који је по површини највећи систем на водопривредном подручју "Западна 
Бачка". Систем се генерално дели на два подсистема под ознакама А-А и Б-Б. Вода се 
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са подручја прикупља и евакуише гравитационо у канал ОКМ Оџаци - Сомбор. Канал 
А-А је главни канал система. Посматрани терен има благи нагиб од северозапада ка 
југу и тиме донекле прати смер отицања површинских вода по каналима Мостонга А-А 
и каналу бр. 15. 
 
Правила уређења и грађења: 
 
 У обалном појасу канала у ширини минимум 5 m у грађевинском реону не могу се 

градити објекти, постављати ограде и сл. Овај појас – радно-инспекциона стаза мора 
бити стално проходан за пролаз тешке грађевинске механизације која ради на 
одржавању канала; 

 Предвидети водонепропусну подлогу рециклажног острва и лагуна за процедну 
воду, са одговарајућом изолацијом дна депоније ради спречавања инфилтрирања 
процедних вода у подземне издани.  

 Пројектом обезбедити да се спречи било какво изливање непречишћених 
атмосферских и других отпадних вода са простора депоније, како би се спречило 
загађење земљишта, подземних и површинских вода и обезбедило контролисано 
управљање отпадним водама.  

 Депонију обавезно оградити жичаном оградом неопходне висине како би се 
спречило неконтролисано разношење отпада утицајем ветра и др.  

 Прописати мере за спречавање загађења земљишта, подземних и површинских вода 
у случају ванредних ситуација или услед неконтролисаног отицања са приступних и 
манипулативних површина, разношења ветром, просипањем терета и сл.  

 Предвидети сепаратни тип интерне канализационе мреже комплекса посебно за 
сакупљање и одвођење санитарно-фекалних отпадних вода, посебно за сакупљање и 
одвођење технолошких отпадних вода (процедне воде, воде од прања возила, 
опреме и манипулативних површина), и посебно за условно чисте атмосферске 
воде.  

 Санитарно-фекалне отпадне воде се могу испуштати у јавну канализациону мрежу. 
Уколико канализациона мрежа није изграђена, ове воде могу се испуштати у 
водонепропусну септичку јаму коју ће празнити надлежно комунално предузеће.  

 Процедне и техничке отпадне воде могу се испуштати у мелиорациони канал само 
након потпуног пречишћавања (примарног, секундарног или терцијарног). 
Граничне вредности емисије загађујућих материја ускладити са Уредбом о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање - Прилог 2, Глава II, Табеле 2.1 и 2.2 („Сл. гл. Републике Србије" бр. 
67/11).  

 Пројектом дати решење за чишћење објеката за пречишћавање и за манипулацију са 
издвојеним садржајем, на начин да се у потпуности обезбеди заштита вода од 
загађивања.  

 Зауљене атмосферске воде (од прања возила, опреме и манипулативних површина) 
могу се испуштати у мелиоративни канал само након пречишћавања на сепаратору 
масти и уља. Пројектом дати решење за чишћење објеката за пречишћавање и за 
манипулацију са издвојеним садржајем, на начин да се у потпуности обезбеди 
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заштита вода од загађивања.  
 Обезбедити мониторинг површинских вода, мониторинг процедних вода, 

мониторинг подземних вода, и др, а у складу са Уредбом о одлагању отпада на 
депоније („Сл. гласник РС" бр. 92/10) и Законом о водама (''Сл.гласник РС'', бр. 
30/10, 93/12, 101/16, 95/2018 и 95/2018-др.закон).  

 У хидромелирационе канале, отворене канале и водотоке забрањено је испуштање 
било каквих вода осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода 
које по Уредби о класификацији (Сл.гласник СРС 5/68) обезбеђују одржавање II 
класе вода реципијента и које по Уредби о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. Гласник РС", бр. 
67/2011), задовољавају прописане вредности.  

 Да се водоснабдевање објеката реши прикључењем на јавну водоводну мрежу, 
према условима и уз сагласност надлежног комуналног предузећа. Уколико за то не 
постоје услови, снабдевање водом, за противпожарне и техничке потребе 
предвидети локално из сопственог бунара, односно из прве водоносне издани 
(фреатске). На бунару предвидети одговарајућу хидромеханичку опрему са 
обавезном уградњом водомера.  

 
 
4.3. ЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
 
4.3.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 
Предвиђа се рекоснструкција постојећих и изградња нових трансформаторских станица 
20/0,4 kV и дистрибутивних мрежа према будућим захтевима конзума. 
За проширење капацитета постојеће депоније Ранчево - Центар за третман отпада, на 
парцелама 12457/1, 12457/2, 12457/3 и 12457/4 КО Сомбор 2 са максимално одобреном 
снагом од 2MW, потребно је изградити нову трансформаторску станицу типа МБТС 
или ЗТС (у даљем тексту ТС 20/0,4 кV „Рециклажни центар“) која ће бити у 
власништву странке. 
Како би се омогућило прикључење планираних објеката потребно је од најпогоднијег 
места постојећег 20 kV надземног вода - извод „Ненадић" изградити нови 20 kV 
кабловски вод до СН постројења нове ТС 20/0,4 кV „Рециклажни центар“. 
Траса постојећег ваздушног 20 kV вода од тачке А до тачке Б се укида. У тачки А 
постојећи ваздушни вод прелази у планирани 20 kV кабловски вод. Нови 20 кV 
кабловски вод кроз простор обраде требало би да се простире уз источну грађевинску 
линију на растојању од 1m од појаса заштитног зеленила до планиране трафостанице 
20/0,4 kV. Планирана трафостаница се налази на улазу у комплекс у оквиру Центра за 
третман отпада са десне стране интерне саобраћајнице. Тачан положај тачке А и 
планиране трафостанице одредиће се кроз пројектну документацију. 
СН постројење у новој ТС 20/0,4 кV „Рециклажни центар“ састојаће се из 2 сегмента. 
Први сегмент мора имати минимално 2 (две) водне и 1 (једну) мерну ћелију у следећем 
распореду водна – мерна - водна ћелија, овај сегмент ће бити у власништву 
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Електродистрибуције . Други сегмент који ће бити у власништву странке састојаће се 
од једне водне ћелије и потребног броја трафоћелија (у зависности од максимималне 
снаге и броја уграђених трансформатора). Веза између ова два блока биће изведена 
20кV кабловским водом. 
Изградња 20кV кабловског вода, СН постројења (први сегмент) и индиректне мерне 
групе је у надлежности Електродистрибуције.  
Нову трансформаторску станицу пројектовати грађевински тако да се обезбеди 
несметан прилаз трафо боксу теретном возилу са механичком руком. Мора се 
обезбедити сталан приступ СН постројењу ТС 20/0,4 кV „Рециклажни центар“ 
овлашћеним лицима ОДС-а. 
Преко предметних парцела на којима се планира проширење капацитета постојеће 
депоније Ранчево - Центар за третман отпада прелази 20кV надземни вод - извод 
„Ненадић".  
Већина корисника електричне енергије се налазе у првом степену сигурности 
снабдевања електричном енергијом (непланирани прекиди у снабдевању електричном 
енергијом дозвољавају се у трајању од више часова). 
Могућа је изградња когенерацијске енергане за производњу електричне и топлотне 
енергије на бази горива добијеног из мешаног комуналног отпада. 
 
Правила уређења и грађења електроенергетске мреже 

Електроенергетски водови се трасирају тако: 
 да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене 

коришћења земљишта; 
 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе; 
 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне објекте; 
 да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама. 
 Електроенергетски водови се полажу обострано, а где то није могуће једнострано. 
 Високонапонску преносну и нисконапонску мрежу у обухвату плана градити 

подземно. Док се не стекну реални економски услови као прелазно решење постоји 
могућност изградње надземне електроенергетске мреже;  

 Висина најнижих ваздушних проводника од тла мора бити најмање 6,0 m. 
 При полагању подземне електроенергетске мреже у уличном коридору морају се 

поштовати следећи услови: 
 Електроенергетске каблове полагати у земљаном рову или кабловској канализацији 

на дубини од најмање 0,8 m; 
 Електроенергетску мрежу полагати минимално 1,0 m од темеља објеката и од 

саобраћајница, а од осе дрвореда 2,0 m; 
 При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да 

буде 90°. На прелазима испод саобраћајница предвидети механичку заштиту 
(челичне или бетонске цеви). 

 При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање 
растојање мора бити 0,50 m за каблове напона до 1 kV, односно 1,0 m за каблове 
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напона преко 1 kV. Угао укрштања треба да буде 90°. Ако се ово не може постићи, 
енергетски кабл потребно је поставити у проводну цев; 

 Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телефонских, сем при 
укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m; 

 Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити 
веће од 0,50 m; 

 Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 
или канализације; 

 При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 
растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 
m. 
 

Електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим законским 
прописима и нормативима из ове области. 
Код индивидуалних потрошача мерно место може да буде на граници парцеле у 
засебном орману или на фасади објекта (Техничке препоруке бр. 13 и 13а). 
Број и тип планираних 20/0,4 kV трафостаница, као и ангажована снага зависиће од 
потенцијалних потрошача. 
Трафостанице градити као монтажне бетонске, зидане или стубне. Трафостаница се 
може градити на јавној површини или у склопу комплекса. 
СТС се може градити у линији постојећег надземног вода или ван њега на парцели 
власника (корисника), најмање 3,0 m од стамбених и других објеката. 
Удаљеност енергетског трансформатора од суседних објеката мора износити најмање 
3,0 m. 
 
 Ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора 

испуњавати услове грађења из важећих законских прописа пре свега "Правилника о 
техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од 
пожара". 

 Трафостанице градити за рад на 20 kV напонском нивоу. 
 Код избора локације ТС водити рачуна о следећем:  

o да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења (где је могуће 
обавезан приступ са јавне површине);  

o да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;  
o о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме;  
o о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.;  
o о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС; 
o о утицају ТС на животну средину. 

 
Уз саобраћајнице је потребно планирати јавну расвету. 
 Светиљке јавне расвете поставити на стубове поред саобраћајница на мин. 

растојању од 0,5 m. - ван слободног профила саобраћајнице. 
 За расветна тела користити одговарајуће светиљке како би се добио одговарајући 



 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 

Трг Цара Лазара 1, Сомбор 

 

  

 

        

 
                               Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 42 

 
         

 
 

ниво осветљености саобраћајница у складу са препорукама СКО-а (Српски комитет 
за осветљење). 

Трасе каблова обележити белегама (видним ознакама). Кабловске ознаке постављати у 
оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке укрштања и изнад крајева кабловске 
канализације. 
Приликом пројектовања и извођења радова на објектима, а у случају укрштања и 
паралелног вођења са објектима електро енергетске инфраструктуре придржавати се 
Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова, 
Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1 кV до 400 кV, Збирке техничких препорука ЕД Србије као 
и других важећих прописа из ове области. 
Геодетско снимање трасе кабла вршити пре затрпавања рова у року од 24 часа по 
завршетку полагања кабла. 
Прикључење објеката на јавну електроенергетску мрежу извести по условима 
надлежног предузећа у складу са важећим законским прописима. 
 
 
4.3.2. ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА ИЛИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
 
Задовољење потреба за топлотном енергијoм на комплексу могуће је остварити на више 
начина, а све у зависности од расположивих енергената на тој локацији у одређеном 
времену, еколошких и економских разлога, што значи да су на располагању сви видови 
загревања од локалног па све до организованог коришћењем гасовитог горива, 
електричне енергије и свих видова алтернативних и обновљивих енергија.  
Основни објекат за снабдевање гасом биће гасовод ниског притиска Билић-Ранчево 
који се налази источно од подручја и који је изграђен за потребе снабдевања насеља 
Ранчево. 
 
Правила уређења и грађења гасоводне мреже 

Приликом изградње гасоводне мреже  потребно је придржавати се следећих услова: 

1. За дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове који су дати у ''Правилнику о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16 bar-а'' (''Службени гласник РС'', бр. 86/2015). 

2. 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) су: 

 МОР≤4 bar (m) 

Гасовод од челичних цеви 1 

Гасовод од полиетиленских цеви 1 
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МОР≤4 bar 

(m) 
4 bar<МОР≤10 bar 

(m) 
10 bar<МОР≤16 bar 

(m) 

Гасовод од челичних цеви 1 2 3 

Гасовод од полиетиленских 
цеви 

1 3 - 

3. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 
(полиетиленских) гасовода МОР < 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и 
другим објектима су: 

Минимална дозвољена растојања  
Укрштање 
(m) 

Паралелно 
вођење (m) 

Гасоводи међусобно 0,2 0,4 

Водовод и канализација  0,2 0,4 

Вреловод и топловод 0,3 0,5 

Проходни канали вреловода и топловода 0,5 1,0 

Ниско и високонапонски електро каблови 0,2 0,4 

Телекомуникациони и оптички каблови 0,2 0,4 

Водови хемијске индустрије и технолошких флуида 0,2 0,6 

Резервоари (до његовог габарита) и други извори опасности 
станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 
саобраћају, мања пловила, мањи привредни и спортски 
ваздухоплови 

- 5,0 

Извори опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 

- 3,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење запаљивих 
и горивих течности укупног капацитета више од 3 m3 а највише 100 
m3 

- 6,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење запаљивих 
и горивих течности укупног капацитета преко 100 m3   - 15,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење запаљивих - 5,0 
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гасова укупног капацитета највише 10 m3 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење запаљивих 
гасова укупног капацитета већег од 10 m3  а највише 60 m3 

- 10,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење запаљивих 
гасова укупног капацитета преко 60 m3   

- 15,0 

Шахтови и канали 0,2 0,3 

Високо зеленило - 1,5 

4. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 
(полиетиленских) гасовода 4bar<МОР≤10 bar са другим гасоводима, 
инфраструктурним и другим објектима су: 

Минимална дозвољена растојања  
Укрштање 

(m) 
Паралелно 
вођење (m) 

Гасоводи међусобно 0,2 0,6 

Водовод и канализација  0,2 0,4 

Вреловод и топловод 0,3 0,5 

Проходни канали вреловода и топловода 0,5 1,0 

ниско и високонапонски електро каблови 0,3 0,6 

Телекомуникациони и оптички каблови 0,3 0,5 

Водови хемијске индустрије и технолошких флуида 0,2 0,6 

Резервоари (до његовог габарита) и други извори опасности станице 
за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, 
мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,0 

Извори опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 

- 3,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3 

- 6,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета преко 100 m3   - 15,0 
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Извори опасности постројења и објекти за складиштење запаљивих 
гасова укупног капацитета највише 10 m3 - 5,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење запаљивих 
гасова укупног капацитета већег од 10 m3  а највише 60 m3 

- 10,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење запаљивих 
гасова укупног капацитета преко 60 m3   

- 15,0 

Шахтови и канали 0,2 0,3 

Високо зеленило - 1,5 

 
5.    Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска и дистрибутивног 
гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 
6.    Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице 
цеви, код укрштања са другим објектима је: 
Објекат Минимална дубина укопавања (cm) 

 А Б* 

До дна одводних канала путева и пруга 100 60 

До дна регулисаних корита водених токова 100 50 

До горње коте коловозне контрукције пута 135 135 

До горње ивице железничке пруге 150 150 

До горње ивице прага индустријске и железничке пруге 100 100 

До дна нерегулисаних корита водених токова 150 100 

*Примењује се само за терене на којима је за израду рова потребан експлозив 

 

7. Приликом укрштања гасовода са путевима, водотоковима, каналима, далеководима, 
нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, гасовод се по правилу води под 
правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може 
бити од 60° до 90°. 
8. Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем по правилу се поставља у 
заштитну цев одговарајуће чврстоће. За гасоводе пречника већег од 100 mm пречник 
заштитне цеви мора бити најмање 100 mm већи од спољашњег пречника гасовода. 
 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени 

минимално 1 m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван 
насеља, мерено на спољну страну и минимално 3 m са обе стране од ивице крајње 
коловозне траке. 



 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 

Трг Цара Лазара 1, Сомбор 

 

  

 

        

 
                               Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 46 

 
         

 
 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница 
морају бити удаљени минимално 1 m од ивице крајње коловозне траке. 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају 
бити удаљени минимално 5 m обе стране од оса крајњих колосека, односно 1 m од 
ножица насипа. 

 Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени. 
 Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и 

гасовода на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника 
најмање 50 mm. 

 Минимално растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке 
попречног профила јавног пута ван насеља, на спољну страну мора бити најмање 5 
m, односно најмање 10 m од осе крајњег колосека железничке пруге. 

 Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке 
градских саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3 m. У случају ако је 
удаљеност регулационе линије од ивице крајње коловозне траке градских 
саобраћајница мања од 3 m одушна цев се поставља на регулациону линију али не 
ближе од 1 m. 

 Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2 m изнад повѕршине тла и 
заштићен од атмосферских утицаја. 

9.  Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже 
и стубова далековода су: 

Називни напон (kV) При укрштању (m) 
При паралелном 

вођењу (m) 

1 kV≥U 1 1 

1kV<U≤20kV 2 2 

20kV<U≤35kV 5 10 

35kV<U 10 15 

 Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при 
чему се не сме угрозити стабилност стуба. 

 10.  Мерно - регулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или 
металне ормане на посебним темељима. 
 Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и 

објеката у којима стално или повремено борави већи број људи су:  

 МОР на улазу 

Капацитет m3/h МОР≤4bar(m) 4bar<МОР≤10bar(m) 10bar<МОР≤16bar(m) 
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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 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

8 m 

Од 1501 до 6000 5 m 8 m 10 m 

Од 6001 до 25000 8 m 10 m 12 m 

Преко 25000 10 m 12 m 15 m 

Подземне станице 1 m 2 m 3 m 

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС, МС, односно РС. 

11.  Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су: 

 МОР на улазу 

Објекат МОР≤4bar(m) 4bar<МОР≤10bar(m) 10bar<МОР≤16bar(m) 

Железничка или трамвајска 
пруга 

10 m  15 m  15 m 

Коловoз градских 
саобраћајница 

3 m  5 m  8 m 

Локални пут 3 m  5 m  8 m 

Државни пут 8 m 8 m 8 m 

Аутопут 15 m 15 m 15 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 

Јавна шеталишта 3 m  5 m  8 m 

Извори опасности станице за 
снабдевање горивом 
превозних средстава у 
друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних и 

10 m  12 m  15 m 
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спортских ваздухоплова 

Извори опасности постројења 
и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности 
и запаљивих гасова 

10 m 12 m 15 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 m 

Надземни електро водови 0 bar<МОР≤16 bar 

 

1 kV≥U Висина стуба +3 m* 

1kV<U≤110kV Висина стуба +3 m** 

110kV<U≤220kV Висина стуба +3,75 m** 

400kV<U Висина стуба +5 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 електрично појачана. 

 

 Минимално хоризонтално растојање МРС, МС и РС од железничких и 
трамвајских пруга мери се од ближе шине, а растојање од јавних путева мери се 
од ивице коловоза. 

 За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минимално хоризонтално 
растојање се мери од зида објекта. 

 За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без 
надстрешнице, растојање се мери од најближег потенцијалног места истицања 
гаса. 
 

12. Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом 
врстом ограде. Ова удаљеност између ограде и спољних зидова МРС представља 
заштитну зону и мора бити минимално 3 m. Ограда мора бити висока најмање 2 m и 
мора да обухвати зоне опасности. 

13. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако 
да тешка возила не прелазе преко гасовода на местима где није заштићен. 

14. Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, 
покретне и непокретне објекте. 

15. У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће 
се поправити о трошку инвеститора. 

16. Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора. 
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17. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се 
вршити без одобрења и присуства представника ЈП „Србијагас“. Најмање 3 дана пре 
почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са гасоводом 
обавезно је обавестити ЈП ''Србијагас''. 

 

4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

На предметном простору нема постојеће телекомуникационе инфраструктуре. 
За зону обухвата Плана, планирана је телекомуникациона инфраструктура која ће 
задовољити потребе на том подручју. За прикључење на телекомуникациону 
инфраструктуру пријемник ће бити монтиран на највишој тачки објекта, одакле је 
потребно планирати полагање инсталације даље кроз објекат (до техничке собе, 
канцеларија...). Прикључење и пружање сервисних услуга обезбеђено РР линком. 
Извођење радова на изградњи телекомуникационих инсталација изводити у свему 
према важећим Законима, прописима и правилима струке, као и условима „Телеком 
Србија“ Нови Сад. 
 
Базне станице са антенским стубовима за мобилну телефонију 
 
Број базних станица би се требао повећавати у складу са потребама корисника и у 
наредном периоду би се могла очекивати потреба за још локација базних станица. У 
зависности од саобраћајних потреба корисника, а посебно имајући у виду базне станице 
најновије генерације пожељно је да растојања између локација базних станица буду 
испод 1 км с тим да локације буду тамо где је највећи број корисника. 
У складу са тим потребно је обезбедити локације за смештаје телекомуникационе 
опреме у којој ће се монтирати активна и пасивна телекомуникациона опрема, а 
потребно је предвидети и изградњу оптичких приводних каблова до њихових локација. 
Све ове услове потребно је обезбедити за све оператере мобилне телефоније у Србији. 
Циљ изградње свих планираних телекомуникационих објеката предвиђених овим 
Планом је да се омогући приступ ТК мрежи свим објектима који искажу интерес за то, 
било путем фиксне или путем мобилне телефоније, где год за то постоје реалне 
техничке могућности.  
Општи  услови  и  принципи  уређења за телекомуникационе мреже мобилне 
телефоније су: 
 На простору обухвата овог плана не постоји базна станица са антенским стубом. 
 Нове базне станице се могу постављати на слободним површинама или на 

одговарајућим објектима у оквиру комплекса.  
 
Погодно место за монтажу базних станица су стубови других оператера, димњаци од 
старих котларница који се не користе, водоторњеви или високе зграде, а ако нема 
одговарајућих могућности потребно је градити антенске стубове, с тим да је потребна 
површина за локацију стуба величине 10 x 10 м са несметаним колским прилазом и 
прикључком на телекомуникациону и електроенергетску мрежу. 
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При одабиру локације за постављање базних станица са антенским стубовима потребно 
је и водити рачуна да висина стуба не угрожава објекте на суседним парцелама. 
Потребно је исходовати сагласност не само власника парцеле на којој се налази базна 
станица са антенским стубом него и власника суседних парцела у радијусу висине 
антенског стуба. 
 

 

5. ПРАВИЛА И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА 

 
5.1. ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА  
 
Природа технолошког поступка који се спроводи на депонијама комуналног отпада 
(допрема, сортирање, одлагање, компактирање, прекривање инертним материјалом) је 
таква да су поред осталих могућих негативних утицаја депоније и извор аерозагађења.  
 
Ради максимално могућег смањења негативног утицаја планираних активности на 
заштићено подручје и просторну целину еколошки значајног подручја, од значаја је 
подизање вишеспратног заштитног зеленила ободним делом комплекса према 
околним садржајима у простору.  
Због тога се дуж регулационе линије депоније планира вегетациони заштитни појас у 
циљу спречавања подизања и разношење лаких фракција отпада и прашине са депоније 
на већа растојања и смањења аерозагађења, који уједно има и визуелно-естетску улогу, 
а у складу са посебним прописима и условима надлежних органа и институција, као и 
са условима дефинисаним у Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник 
РС“ Број 92/2010).  
 
Садни материјал који се користи при озелењавању простора треба да је квалитетан и да 
има одговарајућу старост. При избору врста треба водити рачуна да биљке буду 
прилагођене условима раста (тип земљишта, водни капацитет,...). Посебно треба 
обратити пажњу на тип земљишта, слатинасто земљиште, типа солончак, акутно 
заслањено земљиште. 
Заштитно зеленило треба бити формирано у виду прстена, ограде у више редова, са 
сменом висине биљака (шибље и стабла) распоређени у редове како би се скренуо 
ветар и на тај начин спречила опасност од одношења дела отпада, такође ова форма има 
и декорaтивну улогу. 
Позиције стабала и шибља, односно њихова удаљеност од објеката, као и међусобни 
размак биће одређене према законским одредбама, а у зависности од одабране врсте. 
На предметној локацији нема стабала, тако да биљке које би евентуално успеле опстати 
неопходно је да буду посејане и одгајене на слатини, како би трпеле што мањи 
пресађивачки шок, и како би успеле да преживе на предметном терену. Препорука је да 
се примењују халофитне врсте (тамарикс – Tamarix tetrandra, дафина – Eleagnus 
angustifolia и др.). Према информацијама које су добијене у консултацији са 
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Пољопривредним факултетом у Новом Саду, највеће шансе за успевање биљака на 
овако захтевном терену могло би се остварити сејањем семена на самој депонији, где 
би се биљке даље неговале, до момента садње на стално место. 
Применити еколошка и енергетски одржива решења у очувању и унапређењу квалитета 
животне средине. 
 
За потребе подизања заштитног зеленила, неопходно је следеће: 

 Ширина зеленог појаса према заштићеном подручју треба да износи 40m, а 
према другим просторним целинама 20m. У западном делу комплекса ширина 
заштитног појаса мора износити 25 m од којих је 5 m у обалном појасу канала 
намењено радно-инспекционој стази која мора бити стално проходна за пролаз 
тешке грађевинске механизације која ради на одржавању канала; 

 Зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење 
разноврсности врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације; 

 Смањити негативне утицаје вештачких површина на еко-климу локалитета 
озелењавањем простора око објеката и засенчењем што већег дела паркинг 
простора; 

 У саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су највише 
прилагођене локалним педолошким и климатским условима; 

 Избегавати коришћење инвазивних (агресивних алохтоних) врста (наведених у 
Образложењу); 

 Приликом формирања заштитног зеленила не планирати садњу врста са 
јестивим плодовима које би привукпе животиње. 

 
 
5.2. ЗОНА ЗЕЛЕНИЛА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА  
 
Обухвата партерно уређене зелене површине у оквиру других зона. Ово зеленило 
предвиђено је на свим слободним површинама, око планираних објеката, интерних 
саобраћајница и манипулативних површина. Ово зеленило за разлику од зоне 
заштитног зеленила има пасивну улогу. Његова основна улога је естетска, а онда 
санитарно-хигијенска. Формирање зеленила око објеката првенствено подразумева 
формирање украсних средње високих и ниских форми дрвећа и ливадског травњака. 
Композиција зеленила на овим површинама мора бити једноставна и лака за 
одржавање. Избор врста мора бити у оквиру аутохтоне заједнице уз допуну врстама са 
широком еколошком амплитудом. Одабране врсте треба да се одликују отпорношћу на 
штетне гасове, прашину и скромнијим захтевима према земљишту. Поред наведеног, 
одабране врсте треба да имају својство емитовања фитонцидних материјала са 
антибактеријским и фунгицидним дејством.  
Ова зона ће се проширити и заузети скоро све површине након затварања депоније, а 
што ће бити обрађено пројектом санације. Савремена депонија по уређености, треба да 
представља простор са елементима уређења слободних површина који се примењују 
код већине индустријских комплекса што подразумева затрављивање новоформираних 
површина. 
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Приликом озелењавања: 
 Избегавати примену инвазивних врста током уређења зелених површина и 

подизања заштитног зеленила: Asclepais syriaca (циганско перје), Acer negundo 
(јасенолисни јавор), Ailanthus glandulosa (кисело дрво), Amorpha fruticosa 
(багремац), Celtis occidentalis (западни копривић), Eleagnus angustifolia (дафина), 
Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански длакави јасен), Gledichia trichantos (трновац), 
Lycium halimifolium (жива ограда), Parthenocissus inserta (петолисни бршљан), 
Prunus serotina (касна сремза), Reynouria syn. Fallopia japonica (јапанска фалопа), 
Robinia pseudoacacia (багрем), Ulmus pumila (сибирски брест). 

 Избегавати примену отровних и алергених врста приликом уређења зелених 
површина и заштитног зеленила. 

 Забрањено је садити воћарске врсте на јавним зеленим површинама. 
 
Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром и техничким 
нормативима за пројектовање зелених површина. У односу на инфраструктуру, дрвеће 
се може садити на следећој удаљености: 

- водовода        1,5 m 
- канализације      1,5 m 
- електрокабла      2,0 m 
- ЕК и кабловске мреже  1,5 m 
- гасовода        1,5 m 
- коловоза        2,5 m  
- објекта         5,0 m 

 
 
 

6.  УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА 
 
 
6.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

На простору Предела изузетних одлика „Горња Мостонга" на основу члана 35. „Закона 
о заштити природе" („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009; 88/2010; 91/2010; 14/2016; 95/2018) 
су студијом заштите предложени следећи режими заштите: режим заштите II степена и 
режим заштите III степена. У оквиру предложених режима заштите се у складу са 
Законом о заштити природе (чл. 35) дефинишу мере заштите на основу којих су дати и 
ограничења и забране радова и активности у заштићеним подручјима. Подручје за које 
је покренут поступак заштите (у овом случају ПИО „Горња Мостонга") се сматра 
заштићеним у складу са Законом о заштити природе, а до доношења акта о проглашењу 
се примењују мере прописане у студији заштите (чл. 42 Закона о заштити природе). 
Изградња регионалне депоније планирана је на станишту заштићених и строго 
заштићених дивљих врста, које припада приоритетним типовима станишта за заштиту 
(Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, 



 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 

Трг Цара Лазара 1, Сомбор 

 

  

 

        

 
                               Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 53 

 
         

 
 

осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о 
мерама заштите за њихово очување ("Службени гласник РС", бр. 35/2010)). Панонски 
типови слатинских станишта, која су представљала један од доминантних типова 
природне, исконске вегетације Војводине, у земљама ЕУ вредновани су (под кодом 
1530) као станишта приоритетна за заштиту (Priority Natural Habitat Types, Directive 
92/43 EEC). На овим стаништима егзистирају бројне строго заштићене и заштићене 
врсте од националног и међународног значаја. Према члану 3. Уредбе о еколошкој 
мрежи ("Службени гласник РС", бр. 102/2010) слатинска станишта припадају еколошки 
значајним подручјима, као станишта дивљих врста. Чланом 40. Закона о заштити 
природе, забрањују се радови и активности које могу довести до угрожавања, 
нарушавања или уништавања еколошки значајног подручја и до нарушавања или трајне 
штете на еколошки значајном подручју. 

Уколико радови неопходни за изградњу и функционисање регионалне депоније утичу 
на промену хидролошког режима подручја, тиме се угрожава опстанак темељних 
вредности због којих је овај простор, као станиште строго заштићених врста, 
предложен за заштиту. Са друге стране, за заштиту станишта неопходно је обезбедити 
очување квалитета подземних и површинских вода. Уколико би прекривање отпада 
земљаним материјалом представљало једину предвиђену меру у поступку санације, 
позитивни ефекат на животну средину представљао би спречавање распростирања 
лаких фракција отпада у околни простор ваздушним путем, али би и даље остао 
присутан проблем интензивног вишегодишњег утицаја на стање квалитета околног 
земљишта и подземних вода. 

Са становишта заштите природних добара на предметном простору мора се поступити 
према следећим условима Завода за заштиту природе: 

 У циљу очувања заштићеног подручја ПИО „Горња Мостонга", на простору који 
обухвата део катастарске парцеле бр. 12457/2 забрањују се све активности које 
нарушавају травна и влажна станишта, њихов биодиверзитет и еколошке 
карактеристике и које угрожавају традиционалну намену ширег простора за 
одрживо пашарење. 

 За потребе очувања еколошки значајног подручја „Слатине Северне Бачке“, 
неопходно је спровести следеће мере заштите: 

o зоналним распоредом садржаја, применом одговарајућих техничко-
технолошких и других решења елиминисати или ублажити негативне утицаје 
на живи свет; 

o обезбедити очување хидролошког режима неопходног за функционалност 
еколошки значајног подручја и/или еколошког коридора; 

o предузети мере којима се обезбеђују спречавање, односно смањење, 
контрола и санација свих облика загађивања. 

 Ради максимално могућег смањења негативног утицаја планираних активности на 
заштићено подручје и просторну целину еколошки значајног подручја, од значаја је 
подизање вишеспратног заштитног зеленила ободним делом радног комплекса 
према околним садржајима у простору. Ширина зеленог појаса према заштићеном 
подручју треба да износи 40m, а према другим просторним целинама 20m. 
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 За потребе подизања заштитног зеленила, неопходно је следеће: 
o зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење 

разноврсности врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације; 
o смањити негативне утицаје вештачких површина на еко-климу локалитета 

озелењавањем простора око објеката и засенчењем што већег дела паркинг 
простора; 

o у саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су највише 
прилагођене локалним педолошким и кпиматским условима; 

o избегавати коришћење инвазивних (агресивних алохтоних) врста (наведених у 
Образложењу); 

o приликом формирања заштитног зеленила не планирати садњу врста са јестивим 
плодовима које би привукле животиње. 

 Планирање обухвата подручја са кога ће се сакупљени отпад одлагати на депонију 
„Ранчево" треба да буде у складу са Стратегијом управљања отпадом за период 
2010-2019 („Сл. гласник РС“, бр. 29/2010), као и са новом стратегијом управљања 
отпадом за период 2019-2024. Према Стратегији, обухват простора са кога ће се 
допремати секундарне сировине до Регионалног центра за сакупљање, сортирање и 
прераду отпада на локацији постојеће депоније „Ранчево“ чини просторна целина 
Западнобачког округа којој припадају општине Сомбор, Оџаци, Кула и Апатин, као 
и општина Бач која је њима припојена међуопштинским уговором о регионалном 
управљању отпадом. Планирање управљања отпадом треба да буде у скпаду са 
Локалним планом управљања отпадом на територији града Сомбора (Град Сомбор - 
Скупштина града, 2018) за период до 2021. (ревизија), са перспективом до 2028. 
године. 

 У циљу дугорочне заштите строго заштићених врста слатинских станишта која чине 
саставни део заштићеног подручја и еколошки значајног подручја, на предметном 
простору не планирати одлагање опасних материја, као и одлагање неопасног 
отпада на начин којим се може нарушити стање квалитета ваздуха, подземних и 
површинских вода и постојећег водног режима. Грађевинско-техничким решењима 
у свим сегментима управљања отпадом обезбедити заштиту од акцидента 
(расипања, акцидентног изливања, пожара и сл). 

 Забрањено је упуштање непречишћених, односно недовољно пречишћених 
отпадних вода у водопријемник. Квалитет пречишћеног ефлуента мора 
задовољавати прописане критеријуме за упуштање у крајњи реципијент у складу са 
правилима одвођења и пречишћавања отпадних вода и према захтевима Уредбе о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Неопходно је да се зауљене 
отпадне атмосферске воде прикупе системом непропусних дренажних цеви и 
пречисте на сепаратору уља и масти пре упуштања у крајњи реципијент. 

 Управљање отпадним материјама као секундарним сировинама вршити сагласно 
одредбама Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења 
и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије ("Сл. гласник РС", бр. 98/10) и сродних законских аката. За привремено 
одлагање чврстог отпада, који се не може искористити као секундарна сировина, 
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планирати посуде/уређаје одговарајућег капацитета, који обезбеђују изолацију 
отпадних материја од околног простора. 

 Обезбедити одговарајућу изолацију објекта за складиштење секундарних сировина, 
као и заштиту од акцидентног испуштања у животну средину у оквиру линија 
преношења материјала. Применити грађевинско-техничке мере за потребе смањења 
емисије испарљивих једињења, у складу са захтевима Уредбе о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање 
("Сл. гласник РС", бр. 6/16). 

 Пројектом санације постојећег сметлишта предвидети примену одговарајућих мера 
заштите и техничко-технолошких решења за смањење и спречавање негативних 
утицаја на ваздух, земљиште, површинске и подземне воде. Пројектни задатак, осим 
детаљно обрађених мера санације, треба да садржи и мере рекултивације простора 
угроженог несанитарним одлагањем отпада на предметној локацији. Поступак 
рекултивације мора да подразумева комбинацију одговарајућих техничких и 
биолошких поступака. 

 Током извођења радова треба имати у виду члан 99. Закона о заштити природе који 
извођача радова обавезује 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. 

 

 

6.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
На предметној локацији нема археолошких налаза, али с обзиром да се у близини ове 
локације налази регистрован археолошки локалитет, уколико се у току извођења 
грађевинских и других радова наиђе на археолошко налазиште или археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе 
обавести Покрајински завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се 
налази не униште или не оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су 
откривени. 
Ако постоји непосредна опасност оштећења археолошког налазишта или предмета, 
надлежни Завод за заштиту споменика културе привремено ће обуставити радове док се 
на основу Закона о културним добрима не утврди да ли је односна непокретност 
културно добро или није. 
 
 
6.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 

На предметном простору спроводиће се мере заштите и одбране од елементарних 
непогода.  
Под елементарним непогодама које настају деловањем природних сила подразумевају 
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се: земљотреси, поплаве, нагомилавање леда на водотоцима, олујни ветрови, град, 
снежни наноси, суша, одроњавање и клизање земљишта, поледице и сличне појаве које 
могу угрозити животе становништва и нанети материјалне штете већег обима. Са 
елементарним непогодама, уколико су већих размера, изједначују се и следеће 
катастрофе: експлозије, пожари, епидемије, хемијска и радиоактивна загађења ваздуха, 
воде и намирница и сл. 
 
На сеизмолошкој карти публикованој 1987. године за повратне периоде 50, 100, 200, 
500, 1000 и 10 000 година која приказује очекивани максимални интензитет 
земљотреса, са вероватноћом појаве 63 %, подручје Сомбора се на олеати за повратни 
период од 500 година налази у зони 8° Меркалијеве скале. Мере заштите од земљотреса 
подразумевају адекватан избора локације за изградњу објеката, поштовање ограничења 
која се односе на степен изграђености и искоришћености земљишта, поштовање 
дозвољене спратности објеката, побољшање квалитета стамбеног и грађевинског фонда 
у насељима уз већи степен опремљености одговарајућом инфраструктуром, као и 
обавезну примену прописа о техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима код изградње нових односно реконструкције постојећих 
објеката. 
 
Према вредностима годишње учесталости праваца ветрова може се закључити да 
највећу учесталост јављања имају северни ветрови и северозападни ветар. Основне 
мере заштите од јаког ветра су дендролошке мере, које су планиране као заштитни 
појасеви око насеља одговарајуће ширине. Потребно је поштовати и грађевинско-
техничке мере при пројектовању, постављањем дуже стране објекта у правцу дувања 
ветра где је то могуће. 
 
Услед града и леда може да дође до великих штета у пољопривреди, до уништавања 
усева, воћа и винограда, до знатних оштећења стамбених објеката, што све може да 
доведе до великих материјалних штета. За одбрану од града изграђене су противградне 
станице на подручју Града Сомбора које се налазе у оквиру Система одбране од града 
Републичког хидрометеоролошког завода са којих се током сезоне одбране од града 
испаљују противградне ракете.  
 
Oбавезе, мере и начини деловања, проглашавања и управљања у случају настанка  
елементарне непогоде утврђене су Законом о ванредним ситуацијама. 
 
У погледу мера заштите од пожара сходно Закону о заштити од пожара, потребно је, 
поред услова прописаних посебним законом: 

- да извориште снабдевања водом и капацитет водоводне мреже обезбеђују 
довољне количине воде за гашење пожара;  

- утврдити одговарајућу удаљеност између зона предвиђених за стамбене објекте 
и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте 
специјалне намене;  

- обезбедити приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката; 
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- одредити безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење 
пожара; 

- могућност евакуације и спасавања људи. 
 

6.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МОНИТОРИНГ 
 
Један од основних циљева израде Плана је заштита и очување животне средине. Крајњи 
циљ третмана комуналног отпада је искоришћавање употребљивих компоненти и 
безбедно и трајно одлагање преосталог дела отпада. Планирано проширење депоније – 
Центар за третман отпада ће омогућити обраду отпада на такав начин да отпад након 
обраде има најмањи могући утицај на животну средину. 
Депонија се мора санирати по хигијенским прописима и одржавати на начин који 
онемогућава нагативно и штетно деловање материја које се одлажу са аспекта утицаја 
на животну средину. Техничко-технолошке мере које треба предузети у току санације 
депоније имају за циљ контролисано прихватање отпадних токова на депонији и њихов 
адекватан третман да би се спречило загађивање основних параметара животне 
средине: воде, ваздуха, земљишта.  
У оквиру мера заштите животне средине предвиђених применом законских и 
подзаконских аката подразумева се правилан избор стандардне опреме и уређаја у 
оквиру технолошког процеса рада комплекса, правилан избор изградње система 
заштите површинских и подземних вода, земљишта, флоре и фауне, као и радника и 
становништва, али и сагледавање свих законски регулисаних мера које су од 
релевантног значаја за заштиту животне средине. 
У следећој фази након формирања Регионалне депоније Ранчево ће постати центар за 
свеобухватно управљање отпадом на територији Града Сомбора и територији општина 
које ће учествовати у формирању Региона за управљање комуналним отпадом. 
Интегрални систем управљања отпадом обухвата сакупљање, трансфер, одређени 
третман, рециклажу, поновљену употребу и коначно одлагање, на начин који неће 
негативно утицати на квалитет животне средине. 
 
6.4.1. Мере заштите вода  
 
Заштита депоније од атмосфеских вода 
 
Негативни ефекти који настају због нерешених питања каналисања и одвођења 
атмосферских вода на самој депонији: 

1. Све атмосферске воде са вишег нивоа тела депоније се сливају према 
депонијском дну што може изазвати дестабилизацију самог отпада, а 
истовремено доприноси разлагању растворених материја у отпаду и 
њихово спирање. 

2. Такође, све чисте атмосферске воде са тела депоније се сливају преко 
отпада и загађују се, тако да на тај начин добијамо велику количину 
загађене воде у виду процедног филтрата. 

У циљу спречавања одношења отпада наведених негативних ефеката пројектован је 
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систем за заштиту санитарне депоније од падинских вода, који се састоји од система 
ободних канала. 
 
Заштита подземних вода од процедног филтрата – До загађења подземних вода 
може доћи услед процуривања процедног филтрата из тела депоније и услед продирања 
подземних вода до отпада и растварања истог. Истовремено подземне воде могу 
утицати на депонију у случају подизања нивоа истих.  
У циљу спречавања обостраног негативног утицаја пројектује се водоизолациона 
подлога по дну простора предвиђеног за одлагање отпада, који спречава контакт 
процедног филтрата са подземним водама и тлом и омогућава контролисано 
прикупљање и одвођење истог. Преко водоизолационе облоге, поставља се дренажна 
канализација којом се прикупља процедни филтрат и контролисано одводи до 
постројења за пречишћавање, где се процесом аерације врши пречишћавање, а затим се 
врши његово препумпавање назад на депонију. Дренажна канализација треба да буде 
израђена од PEHD или у тренутку изградње доступних материјала са истим 
карактеристикама. Ове цеви имају добру хемијску отпорност према агресивним 
срединама, као и одлична механичка и физичка својства. Канализационе дренажне цеви 
постављају се у ров, у одговарајућем паду према сабирном шахту. Око дренажних цеви 
се поставља дренажни слој шљунка одговарајуће гранулације.  
Непосредно поред простора за одлагање комуналног отпада неопходна је изградња и 
радног платоа на којем ће бити изграђено постројење за третман отпадне процедне 
воде, затим црпном станицом за препумпавање отпадне воде за третман и и станицом за 
рециркулацију (враћање) отпадне воде на депонију.  
 
Заштита од површинских вода са депоније – Правилном нивелацијом слојева 
компактираног депонованог отпада уз редовно дневно санитарно контролисано 
насипање инертним прекривним материјалом, избегава се загађење атмосферског 
талога са тела депоније који се слива ка околном терену. Такође прекривањем отпада 
слојем инертног материјала одређене дебљине, спречава се загађивање атмосферских 
вода које падну на тело депоније, тако да се са површине сливају незагађене воде. Воде 
које се сливају са површине депоније, прихватају се ободним каналом. 
 
6.4.2. Заштита земљишта 
 
Применом адекватних мера санације и рекултивације спречиће се даље загађивање 
земљишта на и око локације: 

 Контролисаним прикупљањем и одвођењем процедног филтрата до система за 
пречишћавање спречиће се загађивање земљишта процедним филтратом; 

 Свакодневним прекривањем одложеног отпада инертном прекривком, спречиће 
се разношење истог по околном земљишту. 

 
6.4.3. Заштита ваздуха 
 
На депонији током експлоатације долази до разградње (биодеградације) отпадних 
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материја, приликом чега се издвајају токсични и запаљиви гасови. Наиме, по једном 
метру кубном одложеног отпада, у зависности од његовог састава издваја се око 0,4 м3 - 
0,5 м3 гасова у којима највећу концентрацију имају гасови метан (CH4) и уљен (IV)-
оксид око 90% укупне запремине. Поред депонијских гасова, који се ослобађају, до 
загађења ваздуха може доћи и услед ширења прашине и непријатних мириса са 
депоније.  
Неопходне су следеће мере заштите ваздуха од загађивања: 

 Редовно прекривање одложеног отпада инертним материјалом, како би се 
спречила појава пожара и загађивање ваздуха токсичним гасовима; 

 Контролисано одвођење депонијских гасова системом за отплињавање; 
 Редовним дневним компактирањем и санитарним насипањем прекривним 

инертним материјалом, затим поливањем водом из цистерне према потреби, као 
и постојањем високог појаса природног зеленила око депоније, спречава се 
ширење непријатних мириса и прашине ван локације депоније, као и појава 
пожара који могу бити изазвани дејством штетних гасова.  

 
6.4.4. Заштита од буке 
 
У погледу буке за време експлоатације објекта, бука мањег интензитета може настати 
само у току рада опреме за разношење, компактирање и третман отпада. Осим 
довољног удаљења локације депоније од стамбених и других објеката, заштита од буке 
се постиже и правилним избором и редовним одржавањем опреме уз спровођење свих 
предвиђених мера заштите на раду, као и постављањем заштитног појаса зеленила по 
ободу комплекса депоније, који представља звучну баријеру (пуфер баријеру), која 
апсорбује буку, односно, редукује ниво буке у току рада депоније.  
 
6.4.4. Заштита од зрачења 
 
На санитарној депонији је забрањено депоновање радиоактивног отпада и пре уласка 
возила у круг депоније мора се обавезно вршити контрола порекла и врсте отпада.  
 
6.4.5. Заштита здравља становништва 
 
Могућност ширења заразе разношењем отпадака од стране глодара, инсеката и других 
животиња спречава се редовним дневним санитарним засипањем депоније инертним 
материјалом. Постављањем ограде спречава се разношење отпада путем ветра и 
неконтролисани приступ људи и животиња.  
 
6.4.6. Заштита од пожара 
 
Једна од веома ефикасних мера спречавања запаљења депоније је свакодневно 
прекривање новоодложеног отпада земљом. 
 
6.4.7. Заштита од приступа неовлашћених лица и животиња 
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Неопходно је ограђивање целог комплекса депоније. Мерама техничке и биолошке 
рекултивације предвиђено је уклапање у околни пејсаж. 
 
6.4.8. Мере заштите забраном одлагања опасног отпада 
 
Отпад који се може одлагати на депонији – дозвољено је искључиво одлагање само 
оних врста отпадака који спадају у групу неопасних отпада: 

 Комунални отпад; 
 Инертни отпад (грађевински отпад, шут); 
 Отпаци са јавних површина; 
 Биодеградабилни отпад (компост); 
 Отпаци из трговина, канцеларијски материјали и сл.; 
 Отпаци из предузећа неиндустријског карактера. 

 
Отпад који се не може одлагати на депонији: 

 Пепео и шљака пореклом од чврстих горива из домаћинстава, могу се одлагати 
на депонију ако су потпуно угашени и ако не садрже никакве опасне и токсичне 
елементе. Ако су у сувом стању, морају се добро поквасити пре одлагања и 
сабијања и одмах потом прекрити материјалом за прекривање.  

 Отпаци угинулих животиња се не смеју одлагати на депонију. Ова врста отпада 
се сме одлагати искључиво у специјалну бетонску јаму за угинуле животиње, 
прописаних димензија, која се налази на посебном простору. 

 Индустријски отпад који се може користити као секундарна сировина, не сме се 
износити на депонију, већ се мора организовати његово сакупљање и издвајање. 

 Индустријски отпад  који по својим карактеристикама спада у групу опасног 
отпада не сме се износити и одлагати на депонију, већ се са таквим отпадом 
мора поступити у складу са важећим законским оквирима. 

 Моторна уља и друга отпадна уља не смеју се одлагати и износити на депонију.  
 Медицински отпад не сме се одлагати на депонију.  
 Акумулатори и батерије не смеју се одлагати на депонију.  
 Отпаци из установа комуналног порекла могу се одлагати на депонију.  
 На депонију се не смеју одлагати материје које имају температуру паљења испод 

1200C, као што су (бензин, етар, угљен-дисулфид, керозин, уља, мазут и сл.), 
због стално присутне опасности од пожара.  

 Радиоактивни и експлозивни  отпад.  
 Одлагање фекалија се не сме вршити на депонији. Фекалије се морају одлагати у 

градски систем за биолошко пречишћавање отпадних санитарних и фекалних 
вода.  

 Отпад од електричних и електронских производа; 
 и друге врста отпада дефинисане у Закону о управљању отпадом. 
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6.4.9. Мониторинг 
 
Заштита животне средине подразумева континуално праћење стања животне средине, 
односно мониторинг. 
У циљу праћења и промене утицаја депоније на животну средину, за време 
експлоатације депоније, као и за време пасивне фазе рада депоније, након затварања, 
предвиђене су мере мониторинга карактеристичних параметара предвиђених Уредбом 
о одлагању отпада („Сл. гласник РС“, бр.92/10). 
Учесталост мерења параметара може се мењати, зависно од тога да ли ће бити 
одступања прописаних вредности по важећим законима или новим који ће у 
међувремену, у току експлоатације објеката, бити донети. Број мерења зависеће од 
процене утицаја појединих параметра на животну средину. 
 
Редовна, свакодневна контрола: 

 Количине и врсте истоварених отпадака 
 Степена збијања и висине слојева депонованог отпада, као и контрола 

спровођења пројектоване технологије депоновања отпадака 
 Одржавања простора за депоновање отпадака, присутних и унутрашњих 

саобраћајница и читаве пријемно-отпремне зоне 
 Присуства узрочника заразе 
 Времена рада особља и механизације 
 Спровођење свих предвиђених одредаба Правилника о заштити на раду које се 

односе на све запослене раднике, механизацију и руковање механизацијом. 
 
Контрола издвојених гасова – На контролним пунктовима система за отплињавање 
(дегазацију), на излазу из биотрнова, једном у три месеца у току експлоатације 
депоније врши се узорковање гасова и контрола метана, угљен-диоксида и азотових 
гасова од стране овлашћене и акредитоване институције, а након затварања и 
рекултивације депоније, ову контролу је потребно спроводити све док се не установи да 
се концентрација наведених гасова сведе на минимум у периоду од шест месеци до 
годину дана. Провера састава и концентрације гасова, као интензитета издвајања мора 
се вршити како за време депоновања отпада на депонији, тако и после затварања 10 
година. Провера и контрола састава депонијских гасова врши се узимањем узорака 
гасова из биотрнова постављањем специјалних сонди за узимање узорака у дегазационе 
цеви на одговарајућој дубини, а затим анализирањем узорака помоћу одговарајућих 
гасних анализатора.  
 
Контрола квалитета отпадних вода – У циљу контроле ефикасности рада постројења 
за пречишћавање, неопходно је вршити свакодневну контролу: 

 Квалитета процедног филтрата 
 Квалитета отпадних вода на улазу у постројење за пречишћавање (узорак из 

сабирног шахта) 
 Контролу квалитета третираних отпадних вода на изливу из постројења за 

пречишћавање, односно из таложне лагуне, одакле се третирана вода одводи у 



 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 

Трг Цара Лазара 1, Сомбор 

 

  

 

        

 
                               Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 62 

 
         

 
 

градски канализациони систем. 
 
Контрола подземних вода – неопходно је узимати узорке из пијезометарских 
бушотина, из којих ће се у току експлоатације као и по затварању и рекултивацији 
депоније у периоду од 10 година вршити узорковање подземних вода два пута 
годишње, ради праћења квалитета (физичко-хемијске и бактериолошке анализе) и 
могућности регистровања евентуалног продора загађених вода из тела депоније у 
животну средину. 
 
Контрола квалитета земљишта – Пре почетка радова на санацији депоније неоходно 
је узети узорке земљишта узводно и низводно од депоније, а затим у току 
експлоатације, два пута годишње од стране стручне институције неопходно је 
извршити контролу квалитета земљишта са локације узводно и низводно од површине 
тела депоније. Испитивање земљишта се односи првенствено на концентрацију тешких 
метала и полутаната као што су трихалометани, полихлоровани бифенили, високо 
хлорисани алифатични пестициди, линдани и др. Након извршеног испитивања 
земљишта на контаминанте даје се предлог екоремедијације земљишта, односно, 
одређују се биљне врсте које ће да врше „фитоекстракцију“ контаминираног подручја-
депоније. Након завршеног вегетационог појаса, биљни материјал се скида са депоније 
и процес се понавља док се земљиште у потпуности не деконтаминира. Процес 
екоремедијације депоније траје око 10 година. Отпадни биљни материјал који је вршио 
екоремедијацију представља опасан отпад и као такав мора да се иљи спаљује у пећима 
специјалне конструкције или подлеже посебном третману. 
 
Као неодложан услов за чистију животну средину и здравље људске популације, 
приступање конвенционалним и технолошким методама санације и рекултивације 
депонија је неопходан и битан услов за заштиту животне средине уопште.  
 
 
 

7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Основни циљ реформе енергетског система је успостављање квалитетно нових услова 
рада, пословања и развоја производних енергетских сектора и сектора потрошње 
енергије, који ће подстицајно деловати на привредни развој града и заштиту животне 
средине. Ради испуњења наведених циљева односно сигурности и економичног 
снабдевања привреде и становништва енергијом, потребно је: 
 технолошка модернизација постојећих енергетских производних система; 
 рационална употреба енергената и повећања енергетске ефикасности у секторима 

производње и потрошње енергије; 
 улагања у изградњу нових енергетских објеката;  
 могућа изградња когенерацијске енергане за производњу електричне и топлотне 

енергије на бази горива добијеног из мешаног комуналног отпада; 
 коришћење нових обновљивих извора енергије (биомаса, мале хидроелектране, 
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геотермална енергија, енергија ветра и сунчевог зрачења); 
 снижавање интензитета штетних емисија из сектора производње и потрошње 

енергије. 
 

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније 
експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, 
потребно је применити следеће мере: 
 приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији 

објеката; 
 користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње 

објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, 
дрво, трска и др.); 

 у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне 
расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела; 

 постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као 
фасадне и кровне или самостојеће елементе где техничке могућности то 
дозвољавају; 

 размотрити могућност искоришћења геотермалне енергије бушењем бунара и 
употребом топлотних пумпи за пренос енергије од извора до циљног простора ; 

 код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског 
система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту. 

 
Објекти морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим 
се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем 
сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације 
која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. 
 
 
 

8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИТУПАЧНИМ ЛИЦИМА СА 
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
 

Површине јавне намене, објекти јавне и пословне намене морају се пројектовати и 
градити тако да се особама са посебним потребама, деци и старим особама омогући 
приступ, кретање, боравак и коришћење у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
("Службени гласник РС" број 22/15). Обавезни елементи приступачности су:  

- Елементи приступачности за савладавање висинских разлика; 
- Елементи приступачности кретања и боравка у простору – објекти за јавно 

коришћење. 
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У том смислу треба обезбедити следеће услове:  
- Пешачке прилазе и прелазе извести са обореним ивичњацима да би се 

елиминисала висинска разлика; 
- Прилазе јавним и пословним објектима решити изградњом спољних или 

унутрашњих рампи за кретање помоћних средстава инвалидних и лица са 
посебним потребама; 

- У оквиру гаража и паркинга се морају резервисати и обележити места за 
управно паркирање превозних средстава инвалида и лица са посебним 
потребама; 

- Маневарске површине потребне за кретање; 
- Осветљење јавних површина и постављање одговарајуће саобраћајне 

сигнализације и опреме. 
 

 
 

9.МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
 
Пре издавања локацијске и грађевинске дозволе за изградњу објеката на Планом 
дефинисаном подручју потребно је да сe обезбеди минимални степен комуналне 
опремљености грађевинског комплекса. Основни услови за прикључење планираних 
објеката у комплексу на комуналну инфраструктуру су: 

- приступ оформљеној јавној саобраћајној површини, 
- могућност прикључења на водоводну мрежу, 
- могућност прикључења на електроенергетску мрежу. 

 
Изузетно, до изградње планиране инфраструктуре, комунално опремање се може 
решити на следећи начин: снабдевање водом може се решити преко бушених бунара на 
парцели корисника уколико бунарима захваћена вода квалитативно и квантитативно 
задовољава потребе корисника. До изградње канализационе мреже, као прелазно 
решење, неопходно је изградити водонепропусне септичке јаме у које ће се упуштати 
отпадне воде.  
 
За сва прикључења на комуналну инфраструктуру неопходно је прибавити услове и 
сагласности надлежних предузећа.  
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

 
Правила грађења примењују се за све зоне обухваћене овим планом. Планом су 
дефинисане две урабнистичке целине: 

 Заштићено подручје – станиште заштићених и строго заштићених врста 
 Планирана Регионална депонија.  

 
 

1. ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ 
 
 
Са становишта заштите природних добара на предметном простору мора се поступити 
према следећим условима Завода за заштиту природе: 
 У циљу очувања заштићеног подручја ПИО „Горња Мостонга", на простору који 

обухвата део катастарске парцеле бр. 12457/2 забрањују се све активности које 
нарушавају травна и влажна станишта, њихов биодиверзитет и еколошке 
карактеристике и које угрожавају традиционалну намену ширег простора за 
одрживо пашарење. 

 За потребе очувања еколошки значајног подручја „Слатине Северне Бачке“, 
неопходно је спровести следеће мере заштите: 

o обезбедити очување хидролошког режима неопходног за функционалност 
еколошки значајног подручја и/или еколошког коридора; 

o предузети мере којима се обезбеђују спречавање, односно смањење, 
контрола и санација свих облика загађивања. 

 Ради максимално могућег смањења негативног утицаја планираних активности на 
заштићено подручје и просторну целину еколошки значајног подручја, од значаја је 
подизање вишеспратног заштитног зеленила ободним делом радног комплекса 
према околним садржајима у простору. Ширина зеленог појаса према заштићеном 
подручју треба да износи 40m, а према другим просторним целинама 20m. 

 
 

2. ПЛАНИРАНА РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА 
 
Комплекс планиране Регионалне депоније чини јединствену урбанистичку целину у 
оквиру које се налази неколико различитих намена које ће функционално и технолошки 
бити повезане у једну целину. У оквиру комплекса планиране регионалне депоније 
налазе се следеће намене: 

 Рекултивисана депонија 
 Центар за третман отпада 
 Санитарне касете за одлагање отпада 
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 Резервисан простор за проширење приликом формирања Регионалне депоније 
 Заштитни појас зеленила. 

 
Комплекс планиране Регионалне депоније представља грађевински комплекс који се 
састоји од више међусобно повезаних самосталних функционалних целина, односно 
катастарских парцела које имају различиту намену. У оквиру комплекса планиране су 
интерне саобраћајнице које омогућавају приступ до свих садржаја у комплексу. С 
обзиром да се унутар грађевинског комплекса депоније предвиђа више технолошко-
процесних целина, због могућности да се планирани процеси обављају од стране више 
субјеката, као и због могућности увођења нових технологија, предвиђа се могућност 
парцелације и препарцелације и формирања катастарских парцела са приступом преко 
интерних саобраћајница унутар комплекса.  
 
У унутрашњости комплекса око постојећег процедног канала, односно планиране 
рекултивисане депоније у ширини минимум 4 m не могу се градити објекти, 
постављати ограде и сл. јер овај појас мора бити стално проходан за пролаз грађевинске 
механизације која ради на одржавању канала и тела депоније. Овај појас се може 
користити као интерна саобраћајница и у том случају дозвољено је проширење на 
максимум 6 m.  
 
Ограђивање комплекса  
 
Ограђивање комплекса мора се извести у виду фиксне жичане ограде висине најмање 2 
m. Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру комплекса уз услов да 
висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена 
проточност саобраћаја. Ограда и стубови ограде на регулационој линији постављају се 
тако да морају бити на регулацији комплекса који се ограђује, осим на западној страни 
комплекса уз канал бр.15 где се ограда мора поставити на 5 m од регулације у циљу 
обезбеђења радно-инспекционе стазе канала. Врата и капије не могу се отварати ван 
регулационе линије.  
 
2.1.ФАЗНОСТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ КОМПЛЕКСА 
 
Реализација објеката, саобраћајних површина и инфраструктуре и уопште уређење 
комплекса ће се одвијати у фазама, према приоритетним потребама и финансијским 
могућностима инвеститора. Све фазе морају бити пројектоване тако да се могу 
уклопити у јединствену целину комплекса. 
Извођење објеката по фазама није ограничено овим ПДР-ом, односно није прецизно 
дефинисан број фаза изградње нити садржаји појединачних фаза, већ се утврђивати 
потребама развоја делатности на комплексу. Неопходно је да изградњу објеката у 
планираним фазама прати и изградња потребних саобраћајних површина и 
инфраструктурних објеката и мреже која је неопходна за функционисање објеката 
изграђених у одређеној фази.  
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У почетним фазама је планирана изградња Центра за третман отпада у којој мора бити 
изграђен минимум садржаја за несметано обављање основне функције и технолошког 
процеса управљања отпадом. У наредним фазама се могу изграђивати додатни садржаји 
у смислу објеката нових технолошких процеса у функцији основне намене.  
 
У централном делу простора планира се санација и рекултивација постојећег тела 
депоније, односно санација сметлишта и његово потпуно затварање. Санација и 
рекултивација обухватају фазу уређења несанитарне депоније, фазу контролисаног 
одлагања отпада док се депонија не попуни до коте коначног затварања и фазу 
затварања постојећег тела депоније које је могуће тек након изградње нових 
санитарних касета. 

У наредном периоду депонија Ранчево треба да постане регионалног карактера. 
Резервисан простор за проширење приликом формирања Регионалне депоније који се 
налази у западном делу обухвата Плана је крајња фаза реализације предметног 
комплекса. 

При изради техничке документације, мора се водити рачуна о усклађивању решења за 
све садржаје са специфичним условима који произилазе из фазне реализације. Уколико 
се у току фазне реализације појаве нови, савременији и еколошки оправданији 
технолошки приступи депоновања отпада могуће их је применити. 
 
 
 

3. ЦЕНТАР ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА – ЗОНА II 
 

У првој фази реализације планираног комплекса планира се изградња Центра за 
третман отпада, који је веома важан за Град Сомбор и његове становнике јер ће се 
његовом изградњом упоставити примерен начин управљања отпадом по европским 
стандардима.  

Центар за третман отпада обухвата: 
- Примарну селекцију (селектовање отпада од стране грађана) 
- Секундарну селекцију 
- Компостирање 
- Биосушење 
- Механичку рафинацију гориве компоненте отпада 
- Депоновање (биолошки неутрализованог отпада и инертног материјала). 

 
 
3.1. КОНЦЕПТ ТРЕТМАНА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА 
 
Сав мешовити комунални отпад (без крупног отпада) се прво прелиминарно механички 
калибрише, издвоје метали, након чега се врши биолошки третман.  
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У процесу биолошког третмана спроводи се дехидрација, односно сушење и биолошка 
разградња отпада. Третман омогућава ефикасно издвајање биоразградивог отпада од 
преосталог дела отпада просејавањем. 

Биоразградиви део отпада се након просејавања додатно биолошки стабилизује и 
припрема као материјал за рекултивацију санитарне депоније. 

Материјал који има више примеса пластике се: 
 депонује у нову санитарну касету 
 се селектује и након биолошке обраде сушења од њега припрема алтернативно 

гориво за цементну индустрију или за гориво у когенерацијском постројењу. 
 
Након механичког и биолошког третмана отпада планирани су следећи циљеви: 

 До 10% биолошки неактивног отпада се депонује у нову касету депоније, 
 20% до 30% отпада се употребљава као материјал за рекултивацију постојеће 

несанитарне депоније 
 6% до 10% отпада би било продато као секундарна сировина; 
 До 30% отпада би било употребљено као алтернативно гориво за цементаре 
 Око 20% масе отпада се издваја у форми дехидрације и разградње у процесу 

аеробне дигестије органских материја. 
 

3.2. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ  
 

У оквиру Центра за третман отпада биће могућа изградња следећих објеката: 

 Објекти за сакупљање, примарну селекцију и складиштење неопасног и 
опасног отпада од грађана и индустрије – наткривена и отворена складишта за 
примање и привремено складиштење отпада и слични објекти којима је важно 
омогућити једноставан прилаз аутомобилима и аутоприколицама 
 

 Објекти за прераду отпада – објекти за механички третман отпада и објекти за 
биолошку стабилизацију отпада и други слични објекти.  
 

 Пратећи објекти  
o објекти за манипулацију, складиштење отпада и секундарних сировина. 

Складиште балираних секундарних сировина укључује објекат са 
надстрешницом тако да се сировине могу утоварити у транспортна возила испод 
надстрешнице виљушкаром за утовар бала. Складиште неопасног отпада 
укључује бокс под надстрешницом капацитета складиштења зваисно од 
количине дневног улаза и врсте селектованог отпада; 

o објекти за администрацију који укључују канцеларије, салу за састанке, помоћне 
просторије и санитарне чворове; 

o радионице за сервис и поправку мањих механичких кварова и монтажу делова и 
опреме. 
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 Помоћни објекти 

o Портирница, ограда,  
o видео надзор и контролни систем,  
o објекти за мерење улаза отпада - колске ваге са пратећим објектом,  
o кућа за домара 
o бунари, водонепропусне септичке јаме и сл. 

 
 Објекти техничке инфраструктуре 

o Системи за превентивну противпожарну заштиту – хидрантска мрежа, подни и 
зидни хидранти и спринклер систем у затвореним складиштима, базен са водом 
за гашење пожара и сл. 

o Објекти за скупљање и пречишћавање отпадних вода – пречистач 
контаминиране воде из система биолошког третмана отпада и процедне воде из 
санитарне касете, посебан систем сакупљања атмосферске воде са саобраћајних 
површина и контрола квалитета ефлуента; 

o Саобраћајни објекти – интерне саобраћајнице, паркинзи, манипулативни платои 
и сл; 

o Когенерацијска енергана – објекат за производњу електричне и топлотне 
енергије на бази горива добијеног из мешаног комуналног отпада; 

o Објекти и водови остале инфраструктуре. 
 

Поред свих наведених објеката могућа је изградња и сличних објеката намењених 
основној функцији (одлагање и третман отпада), као и објеката који ће тек бити 
дефинисани кроз увођење новијих технологија у функцији примарне делатности 
управљања комуналним отпадом.  
 
У оквиру центра могуће је формирање простора за компостирање који подразумева и 
све евентуалне објекте у сврху третмана отпада чији је крајњи продукт компостирана 
маса. Ова зона се састоји од пријемног платоа, дела за третман био отпада и 
привременог складишта за готов производ и простора за манипулацију возила, са 
системом за одвођење вода и са хидрантском мрежом.  
 
Објекти треба да су позиционирани, функционално и просторно обједињени у складу са 
технолошким потребама. Диспозиција свих објеката ће се дефинисати у Ситуацином 
приказу у склопу Идејног решења због изузетне технолошке сложености 
функционасања самог процеса који ће се одвијати унутар комплекса. 

До привођења намени предметни простор је осим за комунални, могуће користити и за 
одлагање других врста отпада. Могуће су зоне за неопасни индустријски отпад, за 
грађевински отпад са постројењем за рециклажу, за отпад који се не одлаже на 
депонију и друге зоне заједно са пратећим објектима и инфраструктуром неопходним 
за правилно функционисање. Када се предметни простор буде приводио предметној 
намени, ове објекте је потребно уклонити. 
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Компатибилност и могућности трансформације планираних јавних намена  
 
Комуналној делатности депоније је компатибилно само пословање и то у функцији 
продаје и пласмана рециклираних садржаја који су депоновани и третирани у објектима 
и постројењима у комплексу депоније. 
 
 
3.3. УСЛОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И НАЈВЕЋИ 
ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ 
 
Грађевинска парцела намењена за грађење треба по правилу да има облик 
правоугоника или трапеза и да има директан приступ јавној површини, односно преко 
интерне саобраћајнице. 
Величина парцеле одговара површини планиране намене Центра за третман отпада која 
износи оквирно 9.8 ha. Оквирне димензије парцеле приказане су на графичком прилогу 
бр.5 „План саобраћајне и остале инфраструктуре са елементима регулације и 
нивелације”.  
Дозвољена су одступања у површини и ширини парцеле до 5%. 
Максималан степен заузетости износи 90% рачунајући све објекте високоградње, 
интерне саобраћајнице, манипултивне површине и сл. Проценат учешћа зеленила 
унутар комплекса износи минимум 10%.  
 
3.4. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ ИЛИ ВИСИНА ОБЈЕКАТА 

Максимална спратност објеката је П, осим објеката намењених админастрацији који 
могу имати максималну спратност П+1+Пк, односно П+2 за раван кров.  
Висине објеката нису дефинисане, јер ће зависити од специфичних технолошких 
процеса.  
Дозвољена је изградња и подземних етажа уколико нема сметњи геотехничке или 
хидротехничке природе. 
 
3.5. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
Регулациона линија се поклапа се границом комплекса планиране Регионалне депоније. 
Положај објеката у односу на регулациону линију дефинисан је грађевинском линијом 
која представља линију до које се објекат може градити.  
 
Узевши у обзир концепцију плана и обавезу подизања заштитног појаса зеленила, 
удаљеност грађевинске линије од регулационе линије износи најмање 23 m, односно 43 
m, како је приказано на графичком прилогу бр.5 „План саобраћајне и остале 
инфраструктуре са елементима регулације и нивелације”.   
 
Положај објеката треба да буде такав да омогући несметано повезивање интерних 
саобраћајница између две суседне зоне. Минимално удаљење објеката од ивице 
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коловоза интерних саобраћајница у оквиру зоне ће се разрешавати пројектима и 
зависиће од технологије која се буде примењивала у моменту привођења намени, као и 
од услова за неометано обављање саобраћаја транспортним средствима намењеним 
врсти делатности у оквиру конкретне зоне. 

У западном делу, око процедног канала, односно планиране рекултивисане депоније у 
ширини минимум 4 m не могу се градити објекти, постављати ограде и сл. јер овај појас 
мора бити стално проходан за пролаз грађевинске механизације која ради на 
одржавању канала и тела депоније. Овај појас се може користити као интерна 
саобраћајница и у том случају дозвољено је проширење на максимум 6 m.  

 

3.6. МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА 
 
Објекти у оквиру парцеле могу да се граде као слободностојећи објекти или објекти у 
низу. 
Изградња објеката у низу, када међусобна удаљеност објеката износи 0,0 m, тј. ширину 
дилатације, може се дозволити ако то захтева технолошки процес и ако су задовољени 
услови противпожарне заштите. 
Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката је половина висине вишег 
објекта, с тим да међусобна удаљеност не може бити мања од 4,0 m. 
 

3.7. УСЛОВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ КОТЕ ПРИЗЕМЉА 
 
Кота приземља свих планираних објеката утврђена је у односу на планирану висинску 
коту терена, односно према нултој коти објекта. Висинска кота терена (платоа за 
изградњу објеката и манипулативних површина) у зони Центра за третман отпада 
планирана је на коти од минимум 88,00 mnm. Кота приземља објеката треба да је виша 
од висинке коте терена за мин. 15 cm. Максимална кота пода приземља може бити 
виша од 1,20 m од нулте коте објекта само у случају да је то потребно због 
специфичности техничког процеса који би се спроводио у одређеним објектима. 
 
3.8. ПРАВИЛА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА  
 
Објекти морају бити пројектовани за конкретну намену унутар комплекса, у складу са 
важећим стандардима, нормативима и прописима. Објекте градити од материјала који 
захтева технолошки поступак са нагласком на материјале са појачаним елементима 
заштите од штетних утицаја и пожара. Могућа је примена монтажних елемената и 
објеката. Обликовање објеката треба да одликује модеран архитектонски израз, 
савремени материјали и колорит прикладан амбијенту. 
 
3.9. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 
На предметној локацији за дефинисање геотехничких услова изградње, односно 
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геомеханичког профила, нивоа подземне воде и физичко-механичких параметара 
темељног тла за потребе пројектовања и изградње урађено је  10 истражних бушотина, 
дубине од 8-12 m од површине терена. 
На широј локацији су присутне геолошке наслаге Квартара које чине:  
1. Слатине и слатинаста земљишта 
2. Барска фација (барски и органогенобарски седименти:алеврити, пескови и 

глиновити алеврити) 
3. Флувијални низ: речна тераса (8-11m), средњезрни и ситнозрни пескови, песковити 

алеврити и песковито-глиновити алеврити 
 
На предметној локацији се могу издвојити следећи слојеви: 
 Хумус на дубини 0.15-1.2 m  
 Глина на дубини  на дубини 4.7-5.5 m 
 Глина на дубини 9.6-10.3 m 
 Песак – подина слоја није досегнута до дубине од 12 m од површине тла. 
 Прашина-слој се јавља као прослојак на дубини 6.7-7.3 m. 

 
Ниво подземне воде на дан испитивања је утврђен на дубини од 4.3-4.5 m од површине 
терена. Ниво подземне воде је променљив, али о томе нема систематизованих 
вишегодишљих података. Имајући у виду осцилацију подземне воде, усвојен је 
рачунски ниво на 1.5 m од површине тла. 

Испод објекта и саобраћајница, обавезно треба уклонити површински хумусиран слој и 
слојеве нечистоће. Тачна дебљина слоја који се уклања, утврдиће се теренском 
контролом у току изградње. 

Геомеханички профил терена чини слој прашинасте глине глине осетљиве на промену 
влажности. Посебну пажњу треба посветити спречавању провлажавања темељног тла, 
путем квалитетног и трајног одводњавања свих врста вода од објекта (атмосферска, 
технолошка, водоводна и отпадна), како у току градње, тако и током експлоатације 
објекта. 

За дубину фундирања тракастог темеља од Df=0.8m и ширину од B=0.5-1.5m, 
дозвољени напон за центрично и вертикално оптерећење је qa=251-265 kPa. Слегање за 
пуно искоришћење носивости је s(qa)=27-62 mm. У циљу ограничења слегања, 
предлаже контактни напон до q=160 kPa при чему су слегања s=16-39 mm. 

За дубину фундирања темеља самца од Df=0.8m и ширину од B=1.0-3.0 m, дозвољени 
напон за центрично и вертикално оптерећење је qa=270-292 kPa. Слегање за пуно 
искоришћење носивости је s(qa)=26-61 kPa. У циљу ограничења слегања, предлаже 
контактни напон до q=130 kPa при чему су слегања s=16-39 mm. 

За димензионисања темеља на деформабилној подлози (Винклеров модел), модул 
реакције подлоге за тракасти темељ ширине B=0.5-1.5m је k=9.8-4.1 MN/m3, а за темељ 
самац ширине B=1.0-3.0 m је k=10.7-4.4 MN/m3. 
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3.10.ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ  
 
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру комплекса уз услов да 
висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. Ограда и стубови ограде 
постављају се тако да морају бити на катастарској парцели која се ограђује. Врата и 
капије не могу се отварати ван граница парцеле која се ограђује. Могуће је и другачије 
ограђивање зависно од технологије, заштите објеката или начина коришћења. 
 
 
3.11.УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА 

ПАРЦЕЛИ 
 
Обухвата партерно уређене зелене површине у оквиру предметне намене. Проценат 
озелењавања треба да буде минимум 10 % од укупне површине. Растер плоче не улазе у 
проценат зеленила. 
Ово зеленило предвиђено је на свим слободним површинама, око планираних објеката, 
интерних саобраћајница и манипулативних површина. Ово зеленило за разлику од зоне 
заштитног зеленила има пасивну улогу. Његова основна улога је естетска, а онда 
санитарно-хигијенска. Формирање зеленила око објеката првенствено подразумева 
формирање украсних средње високих и ниских форми дрвећа и ливадског травњака. 
Композиција зеленила на овим површинама мора бити једноставна и лака за 
одржавање. Избор врста мора бити у оквиру аутохтоне заједнице уз допуну врстама са 
широком еколошком амплитудом. Одабране врсте треба да се одликују отпорношћу на 
штетне гасове, прашину и скромнијим захтевима према земљишту.  
Савремена депонија по уређености, треба да представља простор са елементима 
уређења слободних површина који се примењују код већине индустријских комплекса 
што подразумева затрављивање новоформираних површина. 

 

3.12.УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА 

 

Центру за третман отпада се приступа преко планиране приступне саобраћајнице која 
се прикључује на општински пут.  
 
У оквиру предметне намене планиране су интерне саобраћајнице које омогућавају 
приступ до свих садржаја и манипулативне површине које обухватају и паркинге за 
путничка возила, паркинг за мања теретна возила, гараже за возила, постројења и 
опрему.  
 
У оквиру комплекса, саобраћајнице могу да се граде под следећим условима: 

 минимална ширина саобраћајнице за једносмерни саобраћај износи 3,5m,  
 минимална ширина саобраћајнице за двосмерни саобраћај износи 6,0m, 
 унутрашњи полупречник кривине за путничка возила износи мин.5,0m, 
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 унутрашњи полупречник кривине за теретна возила износи мин 7,0m, односно 
према полупречнику окретања меродавног теретног возила. 

Приликом изградње интерних саобраћајница потребно је увек повезати предметну 
намену са суседним зонама, односно предвидети могућност прикључења на интерну 
саобраћајницу за следећу фазу у оквиру предметне или суседне зоне. 
 
За потребе запослених и корисника у оквиру комплекса потребно је обезбедити 
одговарајући број паркинг места за путничка возила као и потребан број паркинг места 
за стационирање терених возила у складу са специфичном технологијом рада.  
Минималан број паркинг места која треба обезбедити за путничка возила је 20, а за 
теретна возила 10 паркинг места. Потребно је обезбедити најмање једно место за 
паркирање тешко покретних и непокретних лица. Паркинг за путничка возила мора 
бити направљен од растер плоча. Димензије паркинг места су: 

 паркинг за путничка возила минималних димензија 2,5m х 5,0m, 
 паркинг за теретна возила минималних димензија 3,0m х 6,0m, односно 

димензија прилагођених величини меродавног теретног возила. 
Пешачки саобраћај на парцели решити у складу са функционалном организацијом 
комплекса. 
 
 
3.13. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА МРЕЖУ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Техничке услове и начин прикључивања објеката на комуналну и осталу 
инфраструктуру одређује надлежно предузеће у складу са важећим законима и 
прописима из те области, а на основу правила дефинисаних овим Планом у поглављу 4. 
Урбанистички и други услови за уређење и изградњу инфраструктуре. 
 
 

4. САНИТАРНЕ КАСЕТЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА – ЗОНА III 
 
 
У северном делу комплекса планира се изградња нових, санитарних депонијских поља, 
у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније и другим прописима.  
Када се постојеће тело депоније попуни до коте коначног затварања, депонија ће бити 
затворена и рекултивисана. Након механичког и биолошког третмана отпада у Центру 
за третман отпада биолошки неактиван отпад ће се одлагати у планиране санитарне 
касете.  
 
Величина парцеле одговара површини планиране предметне намене која износи 
оквирно 5.8 ha. Оквирне димензије парцеле приказане су на графичком прилогу бр.5 
„План саобраћајне и остале инфраструктуре са елементима регулације и нивелације”. 
Дозвољена су одступања у површини и ширини парцеле до 5%. 
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Минимална ширина једне касете износи 12 m. Отпад који се истовара у ћелије се набија 
и када достигне висину од  2,5 m покрива се слојем инертног материјала. Укупна 
висина депоновања и број слојева ће се дефинисати кроз пројектну документацију. 
Изградња касета ће се одвијати у фазама, према просторним потребама, у зависности од 
геотехничких условљености и економских прилика. Прво ће се изградити једна касета, 
а тек при крају њеног попуњавања, затварања и санације приступиће се изградњи друге 
касете у којој се наставља одлагање отпада. Овај поступак се понавља до коначног 
попуњавања и затварања свих касета. 
 
Свим касетама за депоновање смећа обезбедити колски прилаз за камионе који довозе 
смеће, до момента њиховог прекривања хумусним слојем. Подужне и попречне падове 
колских приступа ускладити са нивелационим решењем интерних саобраћајница-
коловоза, постојећим и планираним објектима, конфигурацијом терена и решењем 
одвода атмосферских вода. Неопходна је изградња новог одводног канала и његова 
нивелација са гравитационим одвођењем атмосферских вода у преливни и таложни 
базен, односно нову лагуну или лагуне. 
 
При изради техничке документације, мора се водити рачуна о усклађивању решења за 
све садржаје са специфичним условима који произилазе из фазне реализације. Уколико 
се у току фазне реализације изнађу нови,савременији и еколошки оправданији 
технолошки приступи депоновања отпада могуће их је применити. 
 
Максималан степен заузетости износи 100% рачунајући депонијска поља, интерне 
саобраћајнице, манипулативне површинем паркинге за терена возила и сл. Приликом 
изградње интерних саобраћајница потребно је увек повезати предметну намену са 
суседним зонама, односно предвидети могућност прикључења на интерну 
саобраћајницу за следећу фазу у оквиру предметне или суседне зоне. 
 
Регулациона линија се поклапа се границом комплекса планиране Регионалне депоније. 
Положај објеката у односу на регулациону линију дефинисан је грађевинском линијом 
која представља линију до које се објекат може градити.  
Узевши у обзир концепцију плана и обавезу подизања заштитног појаса зеленила, 
удаљеност грађевинске линије од регулационе линије износи најмање 23 m, како је 
приказано на графичком прилогу бр.5 „План саобраћајне и остале инфраструктуре са 
елементима регулације и нивелације”. Грађевинска линија се односи само на положај 
планираних санитарних касета, а не на саобраћајне површине, манипулативне 
површине и ограду. Положај објеката треба да буде такав да омогући несметано 
повезивање интерних саобраћајница између две суседне зоне. 
 
У јужном делу, око процедног канала, односно планиране рекултивисане депоније у 
ширини минимум 4 m не могу се градити објекти, постављати ограде и сл. јер овај појас 
мора бити стално проходан за пролаз грађевинске механизације која ради на 
одржавању канала и тела депоније. Овај појас се може користити као интерна 
саобраћајница и у том случају дозвољено је проширење на максимум 6 m.  
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До привођења намени предметни простор је осим за комунални, могуће користити и за 
одлагање других врста отпада. Могуће су зоне за неопасни индустријски отпад, за 
грађевински отпад са постројењем за рециклажу, за отпад који се не одлаже на 
депонију, за компостирање биоразградивог отпада и друге зоне заједно са пратећим 
објектима и инфраструктуром неопходним за правилно функционисање. Приликом 
изградње применити правила грађења дефинисана у поглављу Резервисан простор за 
проширење приликом формирања регионалне депоније – зона V. Када се предметни 
простор буде приводио предметној намени, ове објекте је потребно уклонити. 
 
Техничке услове и начин прикључивања објеката на комуналну и осталу 
инфраструктуру одређује надлежно предузеће у складу са важећим законима и 
прописима из те области, а на основу правила дефинисаних овим Планом у поглављу 4. 
Урбанистички и други услови за уређење и изградњу инфраструктуре. 
 
 

5. РЕКУЛТИВИСАНА ДЕПОНИЈА – ЗОНА IV 
 
 
У централном делу простора планира се санација и рекултивација постојећег тела 
депоније, односно санација сметлишта и његово потпуно затварање. Санација и 
рекултивација обухватају фазу уређења несанитарне депоније, фазу контролисаног 
одлагања отпада док се депонија не попуни и фазу затварања постојећег тела депоније 
које је могуће тек након изградње нових санитарних касета.  
 
Поступак затварања депоније, након завршеног периода експлоатације, завршава се 
санацијом и рекултивацијом терена.  
 
Санација површина подразумева наношење инертног материјала потребне дебљине, а 
након нивелације сабијање на потребну збијеност. 
 
Поступак рекултивације подељен је на техничку и биолошку фазу. У фази техничке 
рекултивације се на претходно формирани терен наноси слој одговарајућег супстрата, 
са циљем да се обезбеде предуслови за развој вегетације. Техничкој рекултивацији 
може се приступити непосредно по завршеним радовима на уређењу, нивелацији и 
финалном прекривању завршних површина слојем глине дебљине 30 cm и дренажним 
слојем шљунка исте дебљине. Засипање депоније треба се вршити са песком и глином у 
слоју дебљине од 0,25 m. Тиме се подстиче декомпозиција органске материје, 
поспешује минерализација депосола и стабилизација земљишта.  
 
У биолошкој фази рекултивације заснива се вегетациони покривач, уз примену 
неопходних мера које треба да олакшају и убрзају покретање педолошких процеса. У 
погледу избора типа земљишта за техничку фазу рекултивације, најповољнију 
варијанту представља тип локалног земљишног супстрата, чиме се успоставља 
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педолошки и еколошки континуитет између рекултивисане површине и њеног 
непосредног окружења. Међу варијантама биолошке рекултивације (биоремедијације), 
као адекватно решење, предвиђа се формирање ливадске вегетације, травно-
легуминозног састава на телу депоније и ободу. Ливадска вегетација, у условима 
правилне неге, обезбеђује континуирану покривеност површине земљишта, као и 
равномерну прожетост по дубини коренским системом. Овим се обезбеђује заштита од 
ерозије и унапређује се структура земљишта, као и хумусном компонентом. 
 
Неопходно је урадити главни Пројекат затварања, санације и рекултивације депоније.  
 
Техничке услове и начин прикључивања објеката на комуналну и осталу 
инфраструктуру одређује надлежно предузеће у складу са важећим законима и 
прописима из те области, а на основу правила дефинисаних овим Планом у поглављу 4. 
Урбанистички и други услови за уређење и изградњу инфраструктуре. 
 
 

6. РЕЗЕРВИСАН ПРОСТОР ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПРИЛИКОМ 
ФОРМИРАЊА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ – ЗОНА V 

 
 
Град Сомбор се укључио у реализацију принципа Националне стратегије управљања 
комуналним отпадом и у складу са тим  Град Сомбор као носилац и општине Апатин, 
Кула, Оџаци и Бач потписале су ''Споразум о формирању региона за управљање 
комуналним отпадом'' и на основу Студије о просторном размештају депонија на 
територији Војводине одредиле постојећу депонију Града Сомбора за регионалну 
депонију. Изградња регионалне депоније је од интереса и за становнике општина у 
окружењу, те ће се на тај начин успоставити потребан и примерен европским  
стандардима, регионални карактер депоније.  
 
Због тога се унутар комплекса депоније предвиђа више специфичних техничко-
технолошких целина. За случај да се предвиђени процеси обављају од стране више 
субјеката, као и због постојања могућности доградње нових технологија са развојем 
делатности управљања отпадом, у западном делу обухвата Плана је резервисан простор 
за проширење приликом формирања Регионалне депоније. 
 
6.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ  
 
У оквиру предметне намене могу се градити објекти за рад и пословање: објекти 
намењени третману отпада, магацински, складишни, административни, 
инфраструктурни и слични објекти намењени основној делатности (одлагање отпада), 
као и други објекти за функционисање делатности компатабилне основној делатности 
(поновна употреба разврстаних материјала, поновно искоришћење и рециклажа отпада 
и сл.). 
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Поред свих наведених објеката могућа је изградња и објеката који ће тек бити 
дефинисани кроз увођење новијих технологија у функцији примарне делатности 
управљања комуналним отпадом.  
 
Објекти треба да су позиционирани, функционално и просторно обједињени у складу са 
технолошким потребама. Диспозиција свих објеката ће се дефинисати у Ситуационом 
приказу у склопу Идејног решења због изузетне технолошке сложености 
функционисања самог процеса који ће се одвијати унутар комплекса. 
 
Забрањена је изградња стамбених објеката. 
 
До привођења намени предметни простор је осим за комунални, могуће користити и за 
одлагање других врста отпада. Могуће су зоне за неопасни индустријски отпад, за 
грађевински отпад са постројењем за рециклажу, за отпад који се не одлаже на 
депонију, за компостирање биоразградивог отпада и друге зоне заједно са пратећим 
објектима и инфраструктуром неопходним за правилно функционисање. Када се 
предметни простор буде приводио предметној намени, ове објекте је потребно 
уклонити. 
 
Компатибилност и могућности трансформације планираних јавних намена  
 
Комуналној делатности депоније је компатибилно само пословање и то у функцији 
продаје и пласмана рециклираних садржаја који су депоновани и третирани у објектима 
и постројењима у комплексу депоније. 
 
 
6.2. УСЛОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И НАЈВЕЋИ 
ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ 
 
Грађевинска парцела намењена за грађење треба по правилу да има облик 
правоугоника или трапеза и да има приступ јавној површини преко интерне 
саобраћајнице. 
Величина парцеле одговара површини планиране предметне намене је 6.3 ha. Оквирне 
димензије парцеле приказане су на графичком прилогу бр.5 „План саобраћајне и остале 
инфраструктуре са елементима регулације и нивелације”. Дозвољена су одступања у 
површини и ширини парцеле до 5%. 
Максималан степен заузетости износи 90% рачунајући све објекте, интерне 
саобраћајнице, манипултивне површине и сл. Проценат учешћа зеленила износи 
минимум 10%.  
 
6.3. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ ИЛИ ВИСИНА ОБЈЕКАТА 
 
Максимална спратност објеката је П, осим објеката намењених админастрацији који 
могу имати максималну спратност П+1+Пк, односно П+2 за раван кров.  
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Висине објеката нису дефинисане, јер ће зависити од специфичних технолошких 
процеса.  
Дозвољена је изградња и подземних етажа уколико нема сметњи геотехничке или 
хидротехничке природе. 
 
6.4. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
Регулациона линија се поклапа се границом комплекса планиране Регионалне депоније. 
Положај објеката у односу на регулациону линију дефинисан је грађевинском линијом 
која представља линију до које се објекат може градити.  
Узевши у обзир концепцију плана и обавезу подизања заштитног појаса зеленила, 
удаљеност грађевинске линије од регулационе линије износи најмање 28 m, односно 43 
m, како је приказано на графичком прилогу бр.5 „План саобраћајне и остале 
инфраструктуре са елементима регулације и нивелације”.   
Минимално удаљење објеката од ивице коловоза интерних саобраћајница у оквиру зоне 
ће се разрешавати пројектима и зависиће од технологије која се буде примењивала у 
моменту привођења намени, као и од услова за неометано обављање саобраћаја 
транспортним средствима намењеним врсти делатности у оквиру конкретне зоне. 
У источном делу,  око процедног канала/рекултивисане депоније у ширини минимум 4 
m не могу се градити објекти, постављати ограде и сл. јер овај појас мора бити стално 
проходан за пролаз грађевинске механизације која ради на одржавању канала и тела 
депоније. Овај појас се може користити као интерна саобраћајница и у том случају 
дозвољено је проширење на максимум 6 m.  
 
 
6.5. МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА 
 
Објекти у оквиру парцеле могу да се граде као слободностојећи објекти или објекти у 
низу. 
Изградња објеката у низу, када међусобна удаљеност објеката износи 0,0 m, тј. ширину 
дилатације, може се дозволити ако то захтева технолошки процес и ако су задовољени 
услови противпожарне заштите. 
Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката је половина висине вишег 
објекта, с тим да међусобна удаљеност не може бити мања од 4,0 m. 
 
6.6. УСЛОВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ КОТЕ ПРИЗЕМЉА 
 
Кота приземља свих планираних објеката утврђена је у односу на планирану висинску 
коту терена, односно према нултој коти објекта. Висинска кота терена (платоа за 
изградњу објеката и манипулативних површина) у предметној зони планирана је на 
87,50 mnm. Кота приземља објеката треба да је виша од висинке коте терена за мин. 15 
cm. Максимална кота пода приземља може бити виша од 1,20 m од нулте коте објекта 
само у случају да је то потребно због специфичности техничког процеса који би се 
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спроводио у одређеним објектима. 
 
6.7. ПРАВИЛА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА  
 
Објекти морају бити пројектовани за конкретну намену унутар комплекса, у складу са 
важећим стандардима, нормативима и прописима. Објекте градити од материјала који 
захтева технолошки поступак са нагласком на материјале са појачаним елементима 
заштите од штетних утицаја и пожара. Могућа је примена монтажних елемената и 
објеката. Обликовање објеката треба да одликује модеран архитектонски израз, 
савремени материјали и колорит прикладан амбијенту. 
 
6.8. ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ  
 
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру комплекса уз услов да 
висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. Ограда и стубови ограде 
постављају се тако да морају бити на катастарској парцели која се ограђује. Врата и 
капије не могу се отварати ван граница парцеле која се ограђује. Могуће је и другачије 
ограђивање зависно од технологије, заштите објеката или начина коришћења. 
 
6.9. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА 
ПАРЦЕЛИ 
 
Обухвата партерно уређене зелене површине у оквиру предметне намене. Проценат 
озелењавања треба да буде минимум 10 % од укупне површине. Растер плоче не улазе у 
проценат зеленила. 
Ово зеленило предвиђено је на свим слободним површинама, око планираних објеката, 
интерних саобраћајница и манипулативних површина. Ово зеленило за разлику од зоне 
заштитног зеленила има пасивну улогу. Његова основна улога је естетска, а онда 
санитарно-хигијенска. Формирање зеленила око објеката првенствено подразумева 
формирање украсних средње високих и ниских форми дрвећа и ливадског травњака. 
Композиција зеленила на овим површинама мора бити једноставна и лака за 
одржавање. Избор врста мора бити у оквиру аутохтоне заједнице уз допуну врстама са 
широком еколошком амплитудом. Одабране врсте треба да се одликују отпорношћу на 
штетне гасове, прашину и скромнијим захтевима према земљишту.  
Савремена депонија по уређености, треба да представља простор са елементима 
уређења слободних површина који се примењују код већине индустријских комплекса 
што подразумева затрављивање новоформираних површина. 
 
 
6.10. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА 

ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА 
 
У оквиру предметне намене планиране су интерне саобраћајнице које омогућавају 
приступ до свих садржаја и манипулативне површине које обухватају и паркинге за 
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путничка возила, паркинг за мања теретна возила, гараже за возила, постројења и 
опрему.  
 
У оквиру комплекса, саобраћајнице могу да се граде под следећим условима: 

 минимална ширина саобраћајнице за једносмерни саобраћај износи 3,5m,  
 минимална ширина саобраћајнице за двосмерни саобраћај износи 6,0m, 
 унутрашњи полупречник кривине за путничка возила износи мин.5,0m, 
 унутрашњи полупречник кривине за теретна возила износи мин 7,0m, односно 

према полупречнику окретања меродавног теретног возила. 
Приликом изградње интерних саобраћајница потребно је увек повезати предметну 
намену са суседним зонама. 
 
За потребе запослених и корисника у оквиру комплекса потребно је обезбедити 
одговарајући број паркинг места за путничка возила као и потребан број паркинг места 
за стационирање терених возила у складу са специфичном технологијом рада.  
Минималан број паркинг места која треба обезбедити за путничка возила је 20, а за 
теретна возила 10 паркинг места. Потребно је обезбедити најмање једно место за 
паркирање тешко покретних и непокретних лица. Паркинг за путничка возила мора 
бити направљен од растер плоча. Димензије паркинг места су: 

 паркинг за путничка возила минималних димензија 2,5m х 5,0m, 
 паркинг за теретна возила минималних димензија 3,0m х 6,0m, односно 

димензија прилагођених величини меродавног теретног возила. 
Пешачки саобраћај на парцели решити у складу са функционалном организацијом 
комплекса. 
 
6.11. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА МРЕЖУ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Техничке услове и начин прикључивања објеката на комуналну и осталу 
инфраструктуру одређује надлежно предузеће у складу са важећим законима и 
прописима из те области, а на основу правила дефинисаних овим Планом у поглављу 4. 
Урбанистички и други услови за уређење и изградњу инфраструктуре. 
 
 
 

7. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ 
УНАПРЕЂЕЊА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Очекивани ефекети планирања у погледу унапређења коришћења простора који ће се 
постићи овим Планом су: 
 

 Унапређење рада постојеће депоније кроз изградњу Центра за третман отпада 
како би се отпадом управљало по принципу одрживог развоја на такав начин да 
отпад након обраде има најмање могуће утицаје на животну средину; 
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 Престанак коришћења несанитарне депоније-сметлишта и рекултивисање 
постојеће депоније кроз примену одговарајућих мера заштите и техничко-
технолошких решења за смањење и спречавање негативних утицаја на ваздух, 
земљиште, површинске и подземне воде; 

 Дефинисање простора за Центар за третман отпада и планиране регионалне 
депоније у складу са могућностима на терену и условима и подацима 
прибављеним од надлежних органа, посебних организација, ималаца јавних 
овлашћења и других институција, а у оквирима струке и урбанистичких 
параметара; 

 Дефинисање смерница за заштиту и грађење на осталом земљишту које је 
обухвату Плана, али није намењено изградњи објеката за управљање 
комуналним објектом. 

 
 
 

8. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 
Етапе реализације планa  
 
Реализација планираних садржаја може бити фазна, по зонама које обухватају одређен 
број (једна или више) процесних (технолошких) целина које се такође могу градити по 
фазама.  
 
Остали елементи за спровођење плана  
 
Овај План представља основ за извршење потребних радњи до грађевинске дозволе, а у 
складу са Законом о планирању и изградњи.  
Након усвајања Плана од стране Скупштине Града, План детаљне регулације ће се 
спроводити кроз поступак:  

- издавања информација о локацији и локацијских услова за грађевинске парцеле 
за потребе изградње на парцелама према условима датим у Плану; 

- парцелације и препарцелације грађевинских парцела у циљу издвајања 
грађевинског земљишта намењеног за површине и објекте јавне намене, као и 
формирања грађевинских парцела  према утврђеној намени и условима датим у 
Плану, а у складу са Законом о планирању и изградњи; 

- изузимања планираног грађевинског земљишта за јавну намену из поседа 
корисника тог земљишта и његово одређивање за површину јавне намене, на 
основу Пројеката парцелације и препарцелације. 
 

Надлежност за издавање Локацијских услова дефинисана је у Закону о планирању и 
изградњи. 

 



 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 

Трг Цара Лазара 1, Сомбор 

 

  

 

        

 
                               Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 83 

 
         

 
 

Зоне и локације за даљу разраду  
 
У овом моменту у оквиру Плана не постоји потреба за даљом разрадом. Међутим, 
уколико се појави потреба за применом новијих технолошких достигнућа из области 
управљања комуналним отпадом, а захтевају детаљнију анализу треба приступити 
изради урбанистичког пројекта. 

 



 
 

         
 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО 
 

 

 


