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на животну средину средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 40. Статута
општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 07/2019) Скупштина општине
Мали Иђош, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на електронској седници
одржаној 28.06.2019. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Просторног плана општине Мали Иђош („Сл. лист
општине Мали Иђош“, бр. 13/2014), у даљем тексту: Измена и допуна Плана.
Члан 2.
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, а коначна
граница обухвата ће се дефинисати Нацртом Измена и допуна Плана.
Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Измена и допуна плана се налази на тромеђи
државног пута IIа реда бр. 100, катастарска парцела 3589, атарског пута, катастарска парцела
4434 и границом катастарских општина Ловћенац и Мали Иђош.
Од тромеђе граница у правцу севера прати границу катастарских општина Ловћенац и Мали
Иђош до тромеђе катастарских парцела 3597/1 и 3597/3 и границе катастарскох парцела
Ловћенац и Мали Иђош. Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока и прати источну
међу катастарске парцеле 3597/3 до атарског пута, катастарска парцела 4429/1, мења правац
ка североистоку, прати северну међу атарског пута до тромеђеатарског пута, катастарска
парцела 4429/1 и катастарских парцела 3603 и 3601.
Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу катастарске парцеле 3603 до
границе катастарских општина Ловћенац и Мали Иђош, мења правац ка североистоку и
дужином од око 380м прати границу катастарских општина, где скреће ја југу и преко
преломних тачака 380, 379, 376, 375, 3472, 371, 368, 367, 364, 363, 360, 359 и 356 пресеца
катастарске парцеле 3603, 4429/1, 3576, 3577, 3575/3, 3575/2 и 3573 и долази до тромеђе
канала, катастарске парцеле 3579 и 3573 и катастарске парцеле 3575/3.
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу канала, катастарска парцела 3579,
пресеца реку Кривају, катастарска парцела 4426, мења правац ка западу, дужином од око
280м прати јужну међу реке Криваје, пресеца катастарску парцелу 3230/1 до тромеђе
атарског пута, катастарска парцела 3156 и катастарских парцела 3229/2 и 3230/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада, прати јужну међу катастарских парцела
3229/3 и 3225, пресеца катастарску парцелу 3229/3 и државни пут IIа реда бр. 100,
катастарска парцела 3496, скреће ка северу, прати западну међу државног пута, пресеца реку
Кривају и даље пратећи државни пут Iа реда бр. 100, катастарска парцела 3589 и долази до
почетне тачке описа оквирне граница обухвата Измена и допуна плана.
Списак координата преломних тачака обухвата
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Предметна локација Измена и допуна Плана налази се у катастарској општини Ловћенац.
Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Измена и допуна
Плана износи око113 hа.
Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана дати су планским
документима вишег реда – Регионалним просторним планом Аутономне покрајине
Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 22/2011) и Просторним планом инфраструктурног коридора
аутопута Е-75 Суботица – Београд (Батајница) („Сл. гласник РС“, бр. 69/2003, 36/2010,
143/2014 и 81/2015).
Члан 4.
Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Измена и допуна Плана
засниваће се на принципима одрживог просторног развоја, целокупног сагледавања подручја
обухвата Плана као целине, интегративног просторног планирања, заштите природних и
створених вредности, заштите животне средине, као и усклађеног развоја са суседним
подручјима и просторно-функционалне интегрисаности и повезивања са окружењем.
Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и разграничење површина јавне
намене од осталих намена, ради формирања нове радне зоне, као и стварање планског основа
за уређење и изградњу простора на предметној локацији обухваћеној Изменама и допунама
Плана.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја
подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, редефинисање
планираних намена, заштиту подручја и усклађивање са потребама корисника простора.
Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Измена и допуна
Плана чиниће: површине јавне намене (водоток Криваја и саобраћајни коридори) и остале
површине намењене за радне и комерцијалне комплексе и пољопривредно земљиште.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 30 (тридесет) радних дана, од
достављања одговарајућих геодетских подлога и прибављања услова надлежних органа и
организација.
Члан 8.
Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Мали Иђош.
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Члан 9.
Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка бр. 6/III.
Члан 10.
Измене и допуне Плана спроводиће се по скраћеном поступку којим се подразумева да се не
спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт измена и допуна
планског документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од најмање 15
дана.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и
траје 15 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања
Измена и допуна Плана на јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка
лица могу доставити примедбе на Измене и допуне Плана, као и друге информације које су
од значаја за јавни увид.
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о неприступању израде Стратешке процене утицаја
Измена и допуна Плана на животну средину, које је донело Одељење за привреду,
пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене
послове Општинскe управе општине Мали Иђош, под редним бројем 351-130-2/2019-05 од
дана 21.06.2019. године.
Члан 12.
Измене и допуне Плана ће бити сачињене у 4 (четири) примерака у аналогном и 4 (четири)
примерака у дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаних Измена и допуна
Плана у аналогном облику и по један примерак Измена и допуна Плана у дигиталном облику
чувати у својој архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у надлежним
службама општине.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-26-6/2019-02
Датум: 28.06.2019. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ____________________
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
1. OБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
ВИШЕГ РЕДА
При изради Измена и допуна Плана уважене су обавезе, услови и смернице из планова
вишег реда. За подручје обухаћено израдом Измена и допуна Просторног плана општине
Мали Иђош:
- Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“,
број 88/11);
- Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 22/11);
- Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 СуботицаБеоград (Батајница) („Службени гласник Републике Србије“, број 69/03, 36/10, 143/14
и 81/15).

1.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У области развоја становништва основни циљ је равномернији територијални размештај
становништва и његово интензивније обнављање, односно повећање удела млађих
популација у миграционим подручјима и подручјима са високим индексом старења, путем
комбинованих и усклађених мера демографске политике и политике регионалног развоја.
Просторним планом Републике Србије (у даљем тексту ППРС) насеље Мали Иђош остаје
центар општине, са припадајућим функцијама општинског центра.
Његово функционално подручје поклапаће се са општинским границама, осим за функције
саобраћаја, производње (агроиндустријски комплекс, мала привреда) и транзитног
туризама. У задовољавању потреба вишег реда подручје Малог Иђоша припада
функционалном подручју регионалног центра Суботица и макрорегионалном центру Новом
Саду.
Општина Мали Иђош се према одредбама ППРС налази у појасу интензивног развоја првог
значаја, што ствара добре развојне могућности у наредном периоду (са перспективом да
центар општине у будућности постане мали индустријски центар са 1000-5000
запослених).
У области пољопривреде подручје општине Мали Иђош се налази у ратарско - сточарском
макрорејону са површинама погодним за наводњавање, што представља значајне
могућности за развој ових грана пољопривреде. Овај рејон поседује добре потенцијале за
вођење економски ефикасне и разноврсне ратарске, воћарско- виноградарске, повртарске
и сточарске производње.
У оквиру развоја туризма и организације туристичког простора на територији Републике
Србије, ППРС су утвђене туристичке зоне и регије, као и приоритети развоја туристичке
понуде.
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Подручје општине Мали Иђош у погледу туризма, припада туристичкој регији Горња Тиса у
оквиру северне туристичке зоне, при чему је као водећа туристичка активност дефинисана
еколошка, ловна и сеоска, док су остале летња рекреација.
Такође, Мали Иђош обзиром да се налази на транзитно-туристичком правцу ауто-путу Е-75
међународног ранга, представља и значајан туристичко саобраћајни центар.
На основу ППРС, основни циљеви у шумарству су унапређење стања и повећање
површина под шумама.
Просторним планом општине потребно је утврдити нове површине под шумама и шумским
земљиштем.
Пошумљавање се може спровести на земљиштима слабијег бонитета пољопривредног
земљишта, у оквиру јаловишта, у граничним зонама индустријских постројења и
саобраћајница и у оквиру изворишта вода.
Према Просторнoм плану Републике Србије на територији Војводине која је дефицитарна
шумама, потребно је повећати степен шумовитости са садашњих 6,8% на 14,3%, односно
за подручје Северне Бачке (где је и општина Мали Иђош) са 4,7% на 10,1%.
Основни правци развоја ловства према Просторном плану Републике Србије су:
- Повећање бројности популације ситне и крупне дивљачи, нарочито аутохтоних и
економски највреднијих врста (јелен, срна, дивља свиња);
- Побољшање структуре (полне и старосне) популације крупне дивљачи и квалитета
трофеја и
- Очување ретких и угрожених врста.
Концепцијом ППРС простор општине Мали Иђош у планском периоду у домену саобраћајне
инфраструктуре биће опслужен са два вида саобраћаја (друмски, железнички).
Овим планом у домену друмског саобраћаја је дефинисан ауто-путски коридор државног
пута I реда бр. 22, (коридор Х, крак коридора Х Е-75), Нови Сад- Суботица који омогућује
везе са окружењем на највишем нивоу саобраћајне услуге преко петље Фекетић.
На простору општине Мали Иђош пружа се и државни пут I реда бр. 22.1 који
дијаметрално пресеца овај простор и преко њега се остварују везе са Новим Садом и
субрегионима. Овај саобраћајни капацитет је један од основних саобраћајних капацитета
овог простора који кумулише сва интерна кретања и води их до жељених одредишта.
ПП Републике Србије планира на овом простору пружање државног пута II реда бр. 118,
као саобраћајни капацитет овог простора из мреже државних путева II реда –
регионалних путева, који ће кумулисати и усмеравати све саобраћајне манифестације које
ће се јавити у оквиру овог дела општинског простора ка југозападу – општинама Врбас и
Кула.
Просторним планом Републике Србије планиран је и развој железничке инфраструктуре на
простору општине Мали Иђош. Конкретно, на овом простору, планирана је модернизација
железничких капацитета-пруге према европским стандардима, тако да се она уклопи у
укупни регионални развој, као један од основних видова саобраћаја при превозу масовних
роба.
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ППРС својом концепцијом препоручује становницима општине Мали Иђош да при превозу
масовних роба користе РТЦ у Новом Саду и уз интегрално повезивање друмског и
железничког саобраћаја остварe смањење трошкова превоза.
Ваздушни саобраћај у оквиру ових простора није присутан, тако да није ни третиран у
оквиру ППРС.
Коришћење и заштита вода и водопривредна инфраструктура – Према ППРС и према
Водопривредној основи Србије, предметни простор припада Бачком регионалном систему
за водоснабдевање. Основно извориште овог система су алувијалне издани Дунава на
сектору од Бездана до Богојева и коришћење вода основног водоносног компекса. За
задовољење потреба насеља у Бачком систему могу се користити и речне воде Дунава
(непосредно или упуштањем у подземље), уколико је квалитет истих задовољавајући.
Овим системом снабдевала би се насеља у општинама: Апатин, Сомбор, Оџаци, Бач, Кула,
Мали Иђош, Бачка Топола, Врбас, Србобран, Бечеј и Нови Бечеј, алтернативно снабдевала
би се и насеља града Суботица. Поред повезивања са Новосадским системом, овај систем
је повољно повезати са системом горње Тисе преко Бачке Тополе и Суботице, односно
преко Бечеја и Аде. Очекује се остварење међудржавне сарадње којом би се регулисао
квалитет вода Дунава.
У снабдевању насеља водом, приоритетно и максимално биће коришћена локална
изворишта подземних и површинских вода, а недостајуће количине биће обезбеђиване из
великих регионалних система, са ослањањем на изворишта која су законом заштићена од
загађења. Вода за технолошке потребе биће захватана, по правилу, из водотокова.
Локална изворишта остају у употреби до рационалних лимита.
Предметни простор припада Бачком регионалном систему коришћења, уређења и заштите
речних вода. На простору Бачке основну хидролошку мрежу чине контурни водотоци, са
речним акумулацијама узводно од брана на Дунаву и Тиси, затим изграђени канали и
објекти (уставе, преводнице и црпне станице вишенаменског регионалног Хидросистема
ДТД) и равничарске акумулације, канали, црпне станице и уставе вишенаменског
регионалног Хидросистема „Северна Бачка“. Комплексном и јединственом систему
природних и вештачких водотока припадају и водотоци: Бајски канал, Мостонга, Чик,
Криваја, Јегричка и други, који су сви међусобно воднорежимски усаглашени.
Бачки систем ће се у будућности постепено проширивати и на северни део Бачке
(подсистеми „Тиса-Палић“, „Плазовић“, „Телечка“, „Мали Иђош“ итд). Систем се
реконструише (повећање проточности делова основне каналске мреже, повећање
капацитета водозахвата итд.), а комплетира се и са низом постројења за пречишћавање
отпадних вода (ППОВ), којима се штити квалитет воде у систему. Стање пречишћавања
вода је доста отежано с обзиром на велике количине органских материја које се продукују
од стране градова, прехрамбене индустрије и пољопривреде.
Као повољна могућност, исказује се регионално прикупљање и пречишћавање отпадних
вода и потом упуштање у веће водотоке ван успорних зона. Системи прикупљања вода
дуж старог канала (Кула, Врбас, Србобран, Бачка Топола, Мали Иђош) и дуж Тисе (Чока,
Сента, Ада, Бечеј, и Нови Бечеј са прикључењем Темерина), после биолошког
пречишћавања упуштали би се у Тису, низводно од бране.
Режим рада канала ДТД треба одржавати тако да се, поред подмирења потреба у води и
омогућавања пловидбе, обезбеде повољни услови за заштиту квалитета вода.
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За потребе наводњавања, снабдевање индустрије водом и друге намене, предвиђен је (и
делимично изграђен) већи број мањих акумулација које би поред акумулисања вода,
служили као ретензиони базени за допрему вода из Дунава и Тисе, уз адекватне мере
заштите, како би се квалитет вода у њима задржао у одговарајућим границама.
У погледу канала ДТД, да би се побољшале његове функције потребно је повећати
проточност ОКМ-а. У вези с тим и повећати капацитете захвата воде, а код гравитационих
захвата предузети мере на спречавању увлачења вученог наноса у ОКМ. Такође, потребно
је режим рада ОКМ-а, поред потреба корисника вода, прилагодити и потребама заштите
вода. На одређеним објектима и већим речним токовима потребно је омогућити рекреацију
на води.
Према ППРС са аспекта коришћења енергетских извора (нафта, природни гас, геотермалне
воде), општина Мали Иђош спада у перспективно подручје.
Услови и смернице које се односе на развој енергетске инфраструктуре на основу
Просторног плана Републике Србије односе се на:
- Побољшање квалитета рада и поузданости постојеће гасне мреже, као и даљи развој
тих система/мрежа;
- Рационално коришћење и штедња необновљивих ресурса и штедња произведене
енергије;
- С обзиром на енергетску зависност региона, посебну пажњу посветити развоју и
могућностима примене алтернативних извора енергије примерених подручју (енергија
ветра и сунца, биомаса и биогас), имајући све време потребу за енергетском
ефикасношћу;
- Смањење конфликата између коришћења енергетских ресурса и заштите животне
средине (насеља, становништво, земљиште итд.) и предузимање одговарајућих мера за
санирање негативних последица (програми рекултивације/ревитализације, отклањање
штета итд.).
ППРС обухваћена је преносна мрежа 220 kV и 400 kV електроенергетског система, док се
мрежа од 110 kV, као и мрежа нижег напона обрађује кроз регионалне и друге просторне
планове нижег нивоа.
Преносна мрежа се планира у складу са:
- Сагледавањем простора потрошње електричне енергије и снаге, како укупне тако и по
појединим подручјима;
- Изградњом нових производних капацитета;
- Резултатима студијских истраживања и дугорочног сагледавања мреже.
Имајући у виду трајање објеката преносне мреже 110 kV, 220 kV и 400 kV, планира се
значајни обим ревитализације делова мреже, уз уважавање свих техничких критеријума и
перспективе појединих постројења.
У просторним плановима нижег реда биће резервисан простор за далеководе и постројења
преносне и дистрибутивне мреже.
Развој и унапређење телекомуникационог система у општини Мали Иђош, реализоваће се
у складу са просторно-функционалном територијализацијом Републике, а на основу
утврђених планова развоја појединих телекомуникационих оператера.
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Ради ефикаснијег и бржег развоја, као и ангажовања свих потенцијалних извора
финансирања, приступиће се:
- Даљој демонополизацији телекомуникационог тржишта;
- Изградњи нових капацитета (као што су оптички каблови), где год је то могуће,
економски оправдано и у интересу Републике Србије, односно општине Мали Иђош, а
посебно код изградње транспортне мреже и магистралне кабловске дистрибутивне
мреже;
- Заједничким улагањима појединих телекомуникационих оператера, а на бази
усаглашених планова развоја;
- Обезбеђивању широкопојасног приступа.
У погледу обезбеђења простора за потребе телекомуникационог система потребно је:
- Обезбедити простор за поштанске и телекомуникационе објекте у центру насеља;
- Обезбедити коридор за телекомуникационе каблове дуж нових и постојећих путева,
посебно оних који се поклапају са магистралном мрежом;
- Осигурати простор за РР везе.
Будући телекомуникациони систем састојаће се од три функционалне целине:
- Комутирана мрежа на бази савремених дигиталних комутационих система великог
капацитета и моћних ресурса процесорског управљања. Пружање телекомуникационих
услуга из сервиса састојаће се у давању услуга коришћењем мултисервисних
платформи. Мултисервисне платформе ће садржати Tripl Pley*voice, video, data преко
(DSLAM) уређаја користећи ADSL+2+део мултисервисне платформе;
- Транспортна мрежа у складу са најновијим трендовима светских достигнућа, мора имати
прстенасту структуру;
- Медијуме преноса у свим транспортним нивоима представљаће оптички каблови
телекомуникационих система са тенденцијом простирања до корисника (FTTH), затим РР
везе мобилне телефоније, као и радио дифузија.
Поштански саобраћај: критеријум - 1 шалтер на 2.500 становника.
У
-

области заштите природних добара, према ППРС утврђују се:
Циљеви заштите посебних природних вредности;
Циљеви заштите биодиверзитета и
Посебни циљеви.

Регионални приоритет заштите природних добара има интензивна заштита водних токова,
обалних подручја, заслањених терена и подручја са аутохотним шумама.
У смислу заштите непокретних културних добара за ово подручје важе основни циљеви,
начела и мере заштите утврђени Просторним планом Републике Србије.
Основни циљеви заштите непокретних културних добара су:
- oчување темеља и материјалне баштине националне културе и других култура које су
се развијале на тлу Републике Србије;
- организовано развијање свести о значају културног развоја за живот и рад данашњих и
будућих генерација, као битног предуслова за очување националног идентитета;
- реинтеграција непокретних културних добара у савремени животни простор Републике.
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Просторни план Републике Србије, у просторно регионалној диференцијацији животне
средине, полазећи од стања животне средине по регионима, сврстава општину Mали Иђош
у Горње Бачку зону са Северним Банатом.
Предметни простор захтева следеће мере заштите елемената средине од угрожавања:
- Изградња колектора за регионално прикупљање вода из насеља и изградња
заједничких станица за пречишћавање, где год је то технолошки и економски
оправдано;
- Савремено управљање комуналним и индустријским отпацима (рециклирање,
компостирање или санитарно депоновање);
- Контролисана примена хемијских средстава у пољопривреди.
Према мерама заштите животне средине у насељима, њиховој околини и другим
просторима, Мали Иђош се сврстава у четврту категорију, где су сврстани локалитети који
трпе загађивање од прехрамбене и текстилне индустрије, осталих индустрија са
уграђеним системима за пречишћавање ваздуха и вода, великих сточних фарми и др.
Као основни циљ Просторни план РС предвиђа повећање енергетске ефикасности у
секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и комунланих услуга, што је у економском
интересу Србије од значаја за заштиту животне средине, а све у контексту одрживог
коришћења и очувања природних ресурса.
Просторни план РС у области управљања отпадом предвиђа удруживање општина ради
заједничког управљања отпадом формирањем система регионалних центара који
обухватају сакупљање отпада, постројења рециклабилног отпада где ће вршити
сепарацију папира, стакла, пластике, алуминијума идр., трансфер станице за претовар
отпада, транспорта на регионалну депонију, као и постројења за компостирање поред
депоније.

1.2.

ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АП ВОЈВОДИНЕ

Пољопривредно земљиште
Заштита и коришћење пољоривредног земљишта на подручју АПВ заснива се на концепту
одрживог пољопривредног и руралног развоја. Са становишта одрживости, приоритет има
успостављање ефикасних механизама заштите плодних ораничних земљишта од
преузимања у непољопривредне сврхе.
Оперативни циљеви из РПП АП Војводина:
- Спречавање даљег губитка најквалитетније пољопривредног земљишта и очување
његовог квалитета током коришћења;
- Рекултивација деградираног земљишта најмање до употребљивог земљишта;
- Повећање продукционе способности (бонитет);
- Спречавање даље алкализације пољопривредног земљишта коришћењем физиолошки
киселих азотних ђубрива;
- Подићи шумске засаде на свим земљиштима чије коришћење за биљну производњу не
даје одговарајуће резултате, или је његово коришћење у ту намену скопчано са
повећаним улагањима.
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Шуме и шумско земљиште
Према РПП АП Војводина дугорочни стратешки задатак је повећање површина под
шумама, унапређење затеченог стања шума кроз превођење што већег дела површине
изданачких шума у високе шуме и ојачање њихове виталности и адаптабилности.
Воде
У циљу заштите вода План предвиђа обједињавање корисника у регионалне водопривредне
системе, успостављање економске цене воде и рециркулацију коришћених вода.
РПП АПВ предвиђа заштиту вода намењене водоснабдевању становништва, што
подразумева увођење зона санитарне заштите и опште санитарно уређење изворишта,
систематску контролу и адекватну службу за реализацију постављених циљева.
У циљу заштите вода и водних ресурса забрањује се упуштање отпадних вода у напуштене
бунаре, мелиорационе канале и водотоке. Пре упуштања у реципијент, отпадне воде се
морају пречистити, тако да упуштена вода задовољава захтевану класу квалитета
водотока.
Минералне сировине
Коришћење геолошких ресурса мора да полази од економских расположивих сировина
чија се експлоатација и прерада заснива на принципима одрживог развоја који
истовремено обезбеђују оптимално управљање еколошким конфликтима.
Становништво
Основни циљ демографског развоја АП Војводина је стационарно становништво,
становништво у коме ће следеће генерације бити исте величине као постојеће, уз
прилагођавање очекиваним демографским променама.
Бржи привредни развој и радикалне мере популационе политике треба да успоре и ублаже
неповољне демографске трендове. У циљу побољшања квалитета живота људи, предвиђа
се активирање локалних самоуправа у популационој политици.
Организација јавних служби
Предшколско образовање и васпитање
Објекти за децу јасленог узраста треба да обухвате 30% од укупног броја деце јасленог
узраста. Док децу узраста од 3-7 година треба да буду у потпуности обухваћена
предшколским васпитањем и образовањем. Остварење овог циља подразумева
обезбеђење адекватног простора и стручног кадра у свим општинама Покрајине.
У градским насељима потребно је изградити нове објекте, а у сеоским насељима могуће је
уредити део објеката основне школе.
Основно образовање и васпитање
Према РПП Војводине важно је обезбедити довољно слободног, неизграђеног простора, за
формирање школског дворишта са уређеним отвореним игралиштима, која могу да буду
двонаменска – за потребе одвијања наставног програма физичког васпитавања, али и за
остало становништво, усклађено временски са одвијањем наставе. У школском комплексу
где су обухваћена и деца предшколског узраста, неопходно је обезбедити одвојен
отворени простор за тај узраст.
Просторни норматив за основне школе: величина школског комплекса 25 m²/по ученику,
изграђено бруто површина 7-8 m²/по ученику. За предшколску децу потребно је
обезбедити 8 m²/по детету изграђене и од 10-15 m²/по детету слободне површине.
За решавање образовања сеоског становништва и за дефинисање улоге тог образовања у
развоју сеоских заједница је разрада концепције сеоске школе као вишефункционалног
центра и као центра развоја сеоских заједница.
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Средњошколско образовање
Према РПП Војводине нема оправдања за отварање нових средњих школа у општинама где
не постоје средње школе, због смањења деце средњошколског узраста.
Доступност образовања и инклузија деце из осетљивих група
Један од приоритета је повеђање доступности образовања сваком детету и стварање
услова за квалитетно образовање у складу са његовим потребама и способностима.
Здравствена заштита
Концепција развоја је обезбеђење подједнаких услова здравствене заштите за укупно
становништво, што се може постићи побољшањем услуга у малим срединама или
формирањем мобилних екипа. Побољшање услуга на нивоу примарне здравствене заштите
у малим срединама подразумева осавремењавање постојећих објеката и, нарочито,
мотивисање стручног кадра за рад у мањим и неразвијеним срединама.
Апотеке и ветеринарске станице су садржаји свих нивоа насеља.
Социјална заштита
За развој социјалне заштите предложено је неколико мера: оснивање социјалних
предузећа на локалном нивоу, едукација хранитељских породица, решавање социјалног
становања (откуп сеоских напуштених стамбених објеката), запошљавање особа са
сметњама у развоју и инвалидних лица.
Све општине ће и даље имати центре за социјални рад, преко којих се врши и смештај
деце и омладине без родитељског старања и деце ометене у породичним приликама у
хранитељске породице, затим деце ометене у развоју и деце са поремећајима у понашању.
Домове за старе, или други облик бриге о старима, треба да имају сва насеља. Посебно је
важно да се брига о старима обезбеди у мањим насељима, где не постоји, односно није
лако доступна служба социјалне, па ни здравствене заштите.
Култура
Богата и разграната мрежа јавних установа културе у Војводини се задржава (архиви,
музеји, заводи за културу, библиотеке, галерије, позоришта, заводи за заштиту споменика
културе и др.), уз даље унапређење садржаја, а акценат се, у наредном периоду, ставља
на повећање доступности њихових услуга свима, па и онима из најудаљенијих места.
Доступност, односно повећање гравитационог подручја, одређене услуге се остварује
организовањем мобилних служби и развијањем комплементарних садржаја.
Свако насеље би за потребе обављања различитих културних програма и активности,
требало да има одговарајући објекат/простор организован као мали мултифункционални
центар.
Физичка култура (спорт)
Развој физичке културе је основ јачања физичког и менталног здравља становништва.
Планира се да физичком културом обухвате све добне групе становништва. За децу
предшколског узраста је предвиђено урећење слободних површина у оквиру
предшколске/школске установе и у склопу парковских површина; деца школског узраста
треба да имају отворене терене и затворене сале у склопу школског комплекса. У мањим
сеоским насељима, школски спортски терени и објекти треба да су у функцији и за остало
становништво.
Свако насеље би требало да има уређени отворени терен за фудбал и мале спортове
(кошарка, одбојка, рукомет).
Спортске хале са универзалном салом и уређене отворене спортске терене треба да имају
сва насеља са више од 10 000 становника.
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Привреда
Привредни развој АП Војводине заснива се на конкурентности засновану на знању,
иновацијама и предузетништву и нове улоге државе са неопходном мером између
развојне, стабилизационе и социјалне улоге.
У избору основних праваца развоја предност се даје оним делатностима код којих
расположиви ресурси, тржишни услови и технички напредак омогућавају бржи развој.
Пољопривредни и енергетски потенцијали ће и у наредном периоду бити од примарног
значаја за укупан привредни развој, а туризам ће повећати улогу у будућем развоју
привреде, с обзиром на, до сада, недовољно искоришћене ресурсе. Акценат ће бити на
динамичнијем развоју индустријске производње и повећању учешћа у БДП, а предност у
развоју индустрије, уважавају и интересовање иностраних инвеститора, имаће
индустријске гране чији производни програми обезбеђују: производе вишег степена
обраде, унапређење и развој сектора услуга, висок извозни потенцијал, производе којима
се супституише увоз, отварање нових радних места и равномерни регионални развој.
Општи принципи привредног развоја:
- Коришћење компаративних предности подручја на коме је лоцирана привредна
делатност;
- Примена одговарајуће технологије и процеса производње како би се негативни утицаји
на животну средину свели на минимум;
- Дефинисање поступака за прекид делатности и припрема простора за употребу након
завршетка прекинуте делатностима заштита животне средине, биодиверзитета и
предела;
- Консолидација са принципима и критеријумима одрживог развоја.
Индустрија
Концепција територијалног развоја индустрије АП Војводине заснива се на кохезионој
варијанти која подразумева полицентричну организацију ове делатности и дифузију
просторних модела локације, смањење међутериторијалних разлика, одрживи и социјално
одговоран развој индустрије.
Посебно значајан је развој агроиндустрије и производње хране у Војводини као једног
ослонца технолошког и економског развоја.
У РПП Војводине, Мали Иђош се налази у Севернобачком округу и планирана је
индустријска зона и индустријски парк на територији општине.
Пољопривреда
Концепција развоја пољопривреде и производња хране захтева спровођења акција у којој
би учествовали сви од шире друштвене заједнице, преко локалне самоуправе, до
организација пољопривредника и самих индивидуалних произвођача, а неки од
најважнијих праваца деловања су: стимулација изградње и коришћења система за
наводњавање; стимулација и повећање инвестирања у рурална подручја; уређење и
рационално коришћење земљишног фонда; уређење инфраструктуре и развој установа у
руралним подручјима; државне и инвестиције локалних самоуправа у развој предузећа у
селима; развој институција за развој малог агробизниса и предузетништва; едукација
руралног становништва; развој задругарства и саветодавства и стимулација изградње
рибњачких површина.
Као реакција на све израженију еколошку деградацију, погоршање квалитета хране и све
веће угрожавање здравља људске популације, развила се органска пољопривреда.
Рибарство
Концепција развоја рибарства заснива се на одржавању постојећих и планирању нових у
оквиру интегралних речних система у депресијама уз веће водотоке.
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Шумарство
Просторни развој шумарства подразумева континуирано газдовање шумом кроз
одржавање производних потенцијала шумског земљишта, као једног од најважнијих
производних фактора.
Концепција развоја ловства се обезбеђује кроз одрживо газдовање популацијама дивљачи
и њихових станишта на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност
популација дивљачи, производна споспобност станишта и биолошка разноврсност, чиме се
постиже испуњавање економских, еколошких и социјалних функција ловства.
Туризам
Основни циљ одрживи развој туризма уз сарадњу приватног, јавног и невладиног сектора,
јачање прекограничне сарадње, увођење стандарда и успостављање конкурентне
туристичке привреде АП Војводине.
Остали циљеви су:
- Изградња и одржавање одговарајуће туристичке инфраструктуре;
- Повезивање туристичког сектора са комплементарним делатностима;
- Подизање свести локалног становништва о значају развоја туризма.
Кључни туристички производи АП Војводине су манифестациони туризам, ловни туризам,
градски туризам и бањски туризам. Општина Мали Иђош се налази на међународном
туристичком правцу: гранични прелаз Хоргош - Бачка Топола – Врбас - Нови Сад - Београд.
Саобраћај
Друмски-путни саобраћај
Концепција регионалне саобраћајне мреже АП Војводине подразумева успостављање –
системско формирање (путна мрежа државних путева II реда, регионалне и локалне
пруге, национални пловних путеви, луке и објекти, регионални аеродром) интегрисаног
саобраћајног система који ће имати основну улогу међуопштинског, регионалног и
субрегионалног повезивање, као и трансграничну сарадњу региона са обе стране границе.
РПП АПВ поред задржавања постојећих путних праваца кроз општину Мали Иђош
предвиђено је изградња путних праваца регионалног значаја Кула - Мали Иђош – Ада Ново Милошево-Кикинда и Мали Иђош – Сивац (Сомбор).
Железнички саобраћај
Основни циљ који је потребно достићи у смислу техничке оспособљености
инфраструктурног система железнице је обезбеђивање UIC профила на свим пругама,
одговарајуће носивости и повећање експлоатационе брзине, посебно на правцима
коридора X на 120 km/h.
Ваздушни саобраћај
На територији општине Мали Иђош РПП АПВ није предвиђено формирање цивилног нити
спортског аеродрома.
Интермодални саобраћај
РПП АПВ су предложени логистички центри у односу на позицију у саобраћајној мрежи,
међународни значај, регионалне центре, погранични појас и субрегионални ниво. У
близини општине Мали Иђош су предвиђени локални центри Бачка Топола и Врбас.
Зоне опслуживања су истовремено и гравитационе зоне, што се локацијски може односити
на велике и мале центре зависно од саобраћајних веза и времена потребног за локалне и
регионалне токове роба, тако да се зона опслуживања релативно одређује према сваком
центру посебно и његовом геостратешком положају.
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Водопривредна инфраструктура
Основни циљ у области водопривредне инфраструктуре је уређење, заштита и коришћење
интегралних водопривредних система и усклађивање са заштитом животне средине и
осталим корисницима у простору, ради заштите вода и заштите од вода.
Одводњавање и заштита од унутрашњих вода
Општи циљ у области водопривредне инфраструктуре је уређење, заштита и коришћење
интегралних водопривредних система и усклађивање са заштитом животне средине и
осталим корисницима у простору, ради заштите вода и заштите од вода.
Концепција развоја одводних система обухвата одржавање и обезбеђење функционисања
постојећих система за одводњавање; наставак програма реконструкције и изградње
система за одводњавање са отвореним каналском мрежом; активирање примене
неопходних агромелиорационих мера.
Наводњавање
Концепција развоја у области наводњавања заснована је на обезбеђењу услова за
повећање површина за наводњавање.
Хидросистем ДТД
Изградњом хидросистема „Северна Бачка“ обезбедиће се вода за наводњавање, као и
снабдевање водом за друге потребе становништва и индустрије.
Заштита вода
Заштита вода заснива се на:
- Интегралним мерама заштите, треба реализовати да се квалитет воде у рекама задржи у
класама које су прописане Водопривредном основом Србије:
- заштита се спроводи на нивоу сливова;
- технолошке мере предвиђају реализацију: ППОВ општег типа и ППОВ индустрија;
- каналисање, као вид санације насеља и заштита вода, обавља се, по правилу,
сепарационим системима. У ужим градским језгрима се може ићи на општи систем.
- Посебне мере заштите вода у оквиру интегралних мера заштите:
- изградња ППОВ општег типа у свим насељима која имају више од 5.000 ЕС;
- посебна заштита изворишта вода, са успостављањем све три зоне заштите: зона
непосредне заштите, око водозахвата, ужа и шира зона заштите;
- довођење висина накнаде за загађење вода до нивоа да буде већи од укупних
трошкова пречишћавање отпадних вода;
- испуштање термички загађених вода дозвољено је само до граница које су утврђују
посебним студијама утицаја на реку – пријемник;
- заокруживање процеса пречишћавања у ППОВ и са уређајима и поступцима за
безбедно уклањање и депоновање чврсте фазе настала у процесу третмана отпадних
вода;
- условљавање диспозиција захвата технолошке воде и испуста истог корисника
захтевима заштите вода;
- приликом избора реципијента увек одабрати онај који има већи проток;
- приликом израде пројеката каналисања и прећишћавања отпадних вода насеља
планирати истовремено пуштање у рад уређаја за прећишћавање и канализационе
мреже, без обзира на фазну изградњу оба објекта.
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Енергетска инфраструктура
Основни циљ је обезбеђење сигурности и економичности снабдевања привреде и
становништва енергијом, успостављање нових кавлитетних услова рада, пословања и
развоја у производњи, потрошњи енергије и дистрибуције енергије, који ће подстицајно
деловати на привредни развој, заштиту животне средине и интеграцију у регионално и
европско тржиште енергије.
Посебан приоритет представља повећање коришћења природног гаса и обновљивих
извора енергије, коришћење нових енергетски ефикасних и еколошки прихватљивих
енергетских технологија и уређаја и опреме за коришћење енергије.
Електроенергетска инфраструктура
Концепција изградње преносне мреже обухвата и потребе везане за изградњу обновљивих
извора енергије, растуће потребе за електричном енергијом, као и интерконекцију са
суседним подручјима и учешће у регионалном тржишту електричне енергије југоисточне
Европе.
Дистрибутивна мрежа
Предвиђа се потпуни прелазак на 20kV напонски ниво, тј. прелазак са тростепене
трансформације 110/35/10(20)kV на двостепену трансформацију 110/20kV, чиме ће бити
обухваћена реконструкција свих трафостаница 110/35kV на 110/20kV. Трафостанице
35/20 (10) kV реконструисаће се у разводна 20 kV чворишта, а 10kV мрежу припадајуће
дистрибутивне трафостанице 10/0,4kV потребно је реконструисати за рад на 20kV.
За читав плански период предвиђен је пораст потрошње електричне енергије са
просечном годишњом стопом раста од 1,8%, што изискује повећавање капацитета
постојећих трафостаница, где је то могуће, као и обезбеђење нових капацитета.
Трафостанице 20/110 kV за прикључење енергетских производних објеката на обновљиве
изворе енергије, за потребе великих потрошача и ТС 110/20 kV ће се градити у складу са
плановима развоја електродистрибутивних предузећа.
Обновљиви извори енергије
Процењује се да би на подручју АП Војводине у наредном десетогодишњем периоду учешће
неконвенционалних енергетских извора у укупној потрошњи могло да достигне 20%.
Потенцијална енергија добијена из биомасе је најзначајнији енергетски потенцијал
обновљивих извора на простору АП Војводине, с обзиром на заступљеност
пољопривредног и шумског подручја, односно заступљеност ресурса остатака ратарске и
шумске производње. Повећање потенцијала биомасе, могуће је остварити повећањем
производње енергетских култура, уљане репице, за које постоје повољни услови, као и
узгојем брзорастућих шума на земљишту које није повољно за узгајање конвенционалних
пољопривредних култура, поред река и канала.
Коришћење геотермалних извора треба усмерити у правцу производње топлотне енергије за
потребе пољопривредне производње, бањског туризма, SPA центри (за које постоје исказани
интереси инвеститора за даља улагања), загревање санитарне воде и просторија.
Коришћење топлотних пумпи је врло ефикасна технологија која би могла и требала наћи
већу примену у ефикасном коришћењу обновљивих извора енергије. У практичној
примени могу се користити само топлотне пумпе или хибридни системи са соларним
колекторима.
За изградњу соларних електрана на подручју АП Војводине неопходно је да се у
просторним плановима општина одреде зоне у којима би условно била дозвољена градња
оваквих енергетских објеката и то на основу разматрања свих ограничења за сваку
одабрану локацију.
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Енергетска ефикасност
Повећање енергетске ефикасности, већ сада постаје императив развоја енергетике и
економичног коришћења енергије. Изградњoм нових енергетски ефикасних објеката и
адаптацијом постојећих објеката у енергетски ефикасне, знатно ће се смањити трошкови
коришћења енергије ових корисника али и укупна енергетска зависност овог простора.
Концепција просторног развоја са аспекте енергетске ефикасности обухвата: увођење
биоклиматских и принципа енергетске ефикасности у све нивое планирања, пројектовања,
извођења и коришћења објеката и инфраструктуре; стварање услова за децентрализовану
производњу топлотне енергије; пажљиво лоцирање великих система за производњу
енергије који утичу на регионални распоред индустрије, инфраструктуре и становања;
равномерну доступност насеља енергетској инфраструктури.
Електронске комуникације
Концепција развоја електронских комуникација подразумева увођење најсавремених
технологија у овој области, модернизацију постојеће инфраструктуре и објеката, изградњу
сигурне широкопојасне мреже на свим нивоима, закључно са локалним, уз употребу
најсавремених медијума преноса, потпуну дигитализацију свих система електронских
комуникација (фиксна, мобилна, интернет, радио-комуникација, КДС) уз обезбеђење
довољно капацитета, равномерног развоја и целокупне покривености простора уз
обезбеђивање подједнаке доступности свим оператерима.
Оптички каблови, у складу са плановима развоја надлежног предузећа за
телекомуникације планирани су на следећим релацијама: Кикинда-Ада-Мали Иђош и Мали
Иђош-Кула.
Поштански саобраћај
У складу са постављеним циљевима поштанска мрежа ће се развијати по следећој
концепцији: стварање стабилне регулативе на тржишту поштанских услуга, пружање
универзалне поштанске услуге, развој тржишта поштанских услуга, развој и
реструктуирање јавног поштанског оператера, развој поштанске мреже и капацитета,
унапређивање квалитета поштанских услуга, сигурност и безбедност, стандардизација
адресовања, тарифна политика.
Комунална инфраструктура
Снабдевање водом насеља
Концепција снабдевања насеља водом заснована је на развоју регионалних система, као
најповољнијих са аспекта експлоатационих трошкова и аспекта обезбеђења сигурне и
квалитетне дистрибуције. Имајући у виду садашња економска кретања и финансијску моћ
локалних заједница не може се очекивати брза изградња регионалних система за
водоснабдевање. Решења која се сада раде, или ће се радити у скорој будућности, морају
бити компатибилна са будућим повезивањем у регионалне системе. Планом, Мали Иђош је
у оквиру Бачког регионалног система. РПП АПВ планира се и формирање
микрорегионалног система источни обод Телечке где је обухваћен део насеља Мали Иђош.
Снабдевање водом за технолошке потребе
Концепт снабдевања индустрије са технолошком водом заснива се на постепеном
искључењу индустрије са технолошком водом из јавних водовних система за снабдевање
насеља.
Каналисање и пречишћавање отпадних вода и заштита вода
Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних
простора.
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Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван територије насеља све
отпадне воде формиране при употреби и коришћењу.
За мања насеља ће се градити групни магистрални системи, спајањем канализационих
система више насеља, ради довођења отпадних вода на заједничко ППОВ.
Управљање отпадом
Одрживи систем управљања отпадом реализоваће се у складу са одредбама Стратегије
управљања отпадом и ППРС кроз удруживање општина у циљу заједничног управљања
отпадом и успостављања система регионалних центара за управљање отпадом.
Према Плану општина Мали Иђош припада регионалном центру Суботица.
Постојеће депоније је потребно затворити у планском периоду и извршити њихову
санацију. Санацију и рекултивацију неуређених депонија и затварање општински
депонија неопходно је вршити паралелно са изградњом регионалних депонија и пратеће
инфраструктуре за адекватно управљање отпадом.
Решавање проблема грађевинског отпада и отпада од рушења решаваће се на нивоу
локалних самоуправа.
Заштита животне средине
У контексту заштите и унапређења животне средине неопходно је зауставити даљу
деградацију и вршити превенцију, санацију и ревитализацију угрожених подручја.
Заштиту животне средине на територији АП Војводине неопходно је конципирати на
основним принципима одрживог развоја, који подразумевају пре свега рационално
коришћење природних ресурса, посебно необновљивих, уз повећање енергетске
ефикасности и фаворизовање обновљивих извора енергије.
Територија општине Мали Иђош је у оквиру подручја угрожене животне средине – у овим
подручјима неопходно је обезбедити унапређење постојећег стања, уз адекватан начин
коришћења природних ресурса и простора. У насељима је потребно унапредити комуналну
инфраструктуру, повећати квантум зелених површина, са правилном просторном
дистрибуцијом и организацијом, повећати спортско-рекреативне садржаје, адекватно
одлагати комунални отпад и др. На пољопривредном земљишту би требало вршити
контролисану примену хемијских средстава заштите биљака и агро-мера. Истраживања и
експлоатацију минералних сировина је могуће реализовати само уз примену адекватних
мера заштите животне средине.
Заштита предела
Развој руралних предела треба да се заснива на уважавању њиховог специфичног
предеоног карактера, затечених вредости и капацитета предела. Планским решењима је
потребно омогућити очување и унапређење карактеристичне структуре и слике руралних
предела и креирање позитивног архитектонског идентитета насеља у руралним
пределима.
Природна добра
На основу претходних истраживања и валоризације, биће дефинисани статус, просторни
обухват и режими заштите за лесне долине Криваје – за предео изузетних одлика. Лесне
долине Криваје су у поступку је валоризације, ради стављања под заштиту.
Међународно значајно биљно подручје (IPA) је Телечка III (Мали Иђош).
Утврђена еколошки значајна подручја су Лесне долине Криваје. Еколошки коридор од
међународног и регионалног значаја је водоток Криваја и његов обалски појас.
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У заштићеним подручјима нису дoзвољене активности и радње, којима се угрожава
изворност биљног и животињског света, хидрографске, геоморфолошке, геолошке,
културне и пејсажне вредности, осим радњи којима се одржава или успоставља природна
равнотежа и остварују функције природног добра, сагласно утврђеном режиму заштите и
његовом значају.
У подручјима у поступку заштите, подручјима у поступку валоризације и подручјима
планираним за заштиту, могу се планирати активности и садржаји у складу са мерама
заштите станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја.
Културна добра
Заштита, уређење и унапређење културних добара мора се посматрати у оквиру развоја
целокупне области културног наслеђа, која представља развојни ресурс, који је потребно
заштитити, уредити и користити на начин који ће допринети успостављању регионалног и
локалног идентитета, у складу са европским стандардима заштите.
Изузетно је значајно успостављање компромиса између културно одрживог уређења и
коришћења културне баштине и савремених потреба друштва, које се определило за
одрживи развој.
То има посебно значење када се ради о планирању у урбаној средини, где су основни
урбани сукоби између економског развоја и културних вредности највише изражени.
Заштита од елементарних непогода
Концепција планирања и заштите простора од елементарних непогода и технолошких
удеса, базира се на минимизацији ризика по људско здравље и животе, природне и
створене вредности, као и на санацији простора који су евидентно угрожени овим
појавама.
Планирање намене и садржаја простора и имплементација мера превенције има за циљ
спречавање или смањивање вероватноће настанка удеса и могућих последица, а
организују се и спроводе на основу процене ризика и последица од удеса. Ове мере се
односе на:
- адекватно просторно планирање и зонирање насеља (подразумева одређивање зона
заштите, удаљености опасних активности од насеља, дислокацију постојећих ризичних
садржаја, планирање одговарајућих садржаја у циљу спречавања ширења последица
од потенцијалних удеса, итд.);
- специфичне услове за изградњу објеката и инфраструктуре са повећаним ризиком од
удеса:
- израду анализа ризика од удеса и давање мишљења и сагласности на њих;
- избор и примену технологија чијом се експлоатацијом мање загађује животна средина и
обезбеђује већи степен заштите од потенцијалног загађења:
- благовремено отклањање свих уочених техничко-технолошких недостатака;
- утврђивање траса транспорта опасних материја изван насељених места.

1.3.

ИЗВОД ИЗ ПPОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75 СУБОТИЦА-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА)

Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд
(Батајница) доноси се за временски хоризонт до 2020. године. На делу општине Мали
Иђош предвиђена је „деоница посебног режима грађења и коришћења“, намењена за зону
производно-складишне делатности, пољопривреде и мале привреде. У оквиру ове деонице
се налази и зона намењена туризму и рекреацији.
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Даља разрада ППП инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд
(Батајница) врши се кроз израду одговарајућих урбанистичких планова.
Становништво и мрежа насеља
Траса аутопута Е-75 пролази кроз неколико најразвијенијих општина у Војводини. Један
од најзначајнијих проблема који ће се решавати је депопулација у северним општинама
коридора, а стагнација броја становника у централном и јужном делу.
Циљеви развоја у наредном периоду су:
- Ублажавање процеса депопулације у северним општинама коридора;
- Заустављање депопулације и погоршања демографске и социјалне структуре сеоских
подручја.
За општине кроз које пролази аутопут Е-75 прогнозиран је веома благ пад укупног броја
становника (у општини Мали Иђош наставља се депопулација).
У постављању концепције развоја и организације будуће мреже насеља и мреже центара
на подручју обухваћеном овим Планом требало би поћи од:
- Постојећих и потенцијалних фактора насељавања и агломерирања активности и
становништва;
- Карактеристика постојеће мреже насеља и центара, процеса у њој, као и тенденција
ових процеса;
- Циљева и нивоа развоја главних-водећих привредних активности, њиховог размештаја
на посматраном подручју;
- Теоријско-планерских сазнања и искустава о рационалним врстама (ступњевима)
заједница насеља, о величини и садржају делатности у овим заједницама, као и о
односу центара и осталих насеља у мрежи.
У зависности од садржаја, структуре и величине гравитационе зоне, према Просторном
плану Србије, у коридору се издваја шест нивоа центара:
1. Макрорегионални центар - Нови Сад;
2. Регионални центар - Суботица, са гравитационом зоном која покрива три и више
општина;
3. Субрегионални центар - Врбас, са гравитационом зоном која покрива и делове подручја
суседних општина;
4. Развијенији градски центри са израженим централним функцијама - Бачка Топола и
Инђија;
5. Већи градски центри са развијенијом структуром делатности и комплексном структуром
услуга - Кањижа и Србобран и
6. Остали градски центри - Мали Иђош, Темерин и Стара Пазова.
Циљеви развоја мреже насеља у наредном периоду су:
- Стимулисање развоја мањих градских центара ради постизања веће концентрације
становништва.
Остваривање овог циља смањио би се популациони притисак на веће центре, што би био
један од услова за развој квалитетне структуре функција у овим центрима, побољшавање
урбанистичке ситуације и решавање комуналних проблема.
У вези са развојем села, утврђују се следећи циљеви:
- Побољшање комуналног и социјалног стандарда и квалитета живљења на селу;
- Очување и унапређење еколошких, културолошких и других вредности у сеоским
насељима.
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Привреда
Подручје обухваћено израдом овог Плана припада појасу интензивног развоја I степена
(према одредбама Просторног плана Републике Србије), са развијеним индустријским
центрима. Северни део овог подручја у погледу пољопривредне производње има
карактеристике сточарско-воћарско-виноградарског макрорејона, док преостали део
припада ратарско-сточарском макрорејону. Унутар простора обухваћеног Планом, Нови
Сад и Суботица се истичу као центри са најразвијенијом и најкоплекснијом привредном
структуром. Врбас је изразити индустријски центар, док су Бачка Топола и агломерација
Стара Пазова - Инђија центри секундарног значаја са релативно развијеном привредном
структуром и израженијом динамиком развоја.
Посебан значај у развоју овог подручја имаће:
- Агроиндустријски сектор, са програмима примарне и финалне производње у области
ратарске, сточарске и воћарско-виноградарске производње, као и програм производње
здраве хране;
- Секундарни сектор са развијеном индустријом и грађевинарством;
- Угоститељско-туристичке, рекреативне и сервисно-саобраћајне активности.
Основна
карактеристика
структурних
промена
привреде
овог
подручја
биће
индустријализација путем модернизације, односно замене постојећих технологија новим
технологијама у области индустријске производње, те развојем и применом индустријских
метода рада у пољопривреди, грађевинарству, малој привреди и другим привредним
областима.
Посебан ефекат имаће увођење информационих технологија, чије могућности у знатној
мери мењају основе територијалне алокације производних капацитета, проширују
могућности економске валоризације фактора производње мањег обима концентрације и
омогућују њихову лакшу интеграцију у велике производне системе. На овај начин
олакшава се могућност ширења индустријских капацитета са малим обимом
специјализоване производње у мања насеља, чиме се убрзава процес урбане
трансформације ових насеља.
У домену пољопривреде овај регион биће усмерен у правцу производње здраве хране у
условима сувог ратарења и наводњавања. Губитак обрадивих површина изазван
изградњом аутопута и пратећих садржаја биће супституисан интензификацијом
пољопривредне производње на преосталим површинама, пре свега применом савремених
агротехничких мера у обради земљишта, рационалним и адекватним ђубрењем органским
и минералним ђубривима, наводњавањем и одабирањем сорти високог генетског
потенцијала.
Туризам
Подручје општине Мали Иђош је обухваћено Планом аутопута Е-75. У склопу укупне
туристичке понуде овог подручје, основни циљеви развоја су:
- Развој туризма у широј зони аутопута прилагодити потребама других туристичких
тржишта и локалног становништва, али и захтевима које транзит на међународном
аутопуту поставља у погледу удобности и пријатности путовања;
- Уређење и опремање уже зоне аутопута треба прилагодити свим категоријама путника,
а просторни размештај тих локалитета ускладити са међународним стандардима.
У наредном планском периоду реално је очекивати да ће туристички развој бити
интензивнији него до сада и да ће имати позитиван тренд. С тим у вези на простору
Општине Мали Иђош, формираће се целовит туристички производ конкурентан и на
иностраном туристичком тржишту.
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У ужој зони, непосредно уз аутопут, развој туризма прилагодити захтевима транзитних
путника. Неопходно је интензивније и садржајније туристичко опремање аутопута као и
пружање потпуних туристичко-угоститељских услуга транзитним путницима. Такође се
планира и повећање броја туристичких лежаја.
Шуме, шумско земљиште и ваншумско зеленило
С обзиром на малу шумовитост АП Војводине потребно је унапредити стање постојећих
шума и повећати површине под шумама пошумљавањем VI и VII бонитетне класе,
пашњака и деградираних површина.
Сем повећања површине под шумама, потребно је повећати и све категорије ваншумског
зеленила (заштитно зеленило уз путеве и водотокове, уз пољопривредно земљиште,
економије, салаше и све категорије насељског зеленила).
За потребе подизања заштитног појаса уз аутопут (имисионе шуме), ово земљиште ће бити
искључено из пољопривредне производње.
Потребно је формирати заштитно зеленило уз аутопут које би било у функцији заштите
пољопривредног земљишта, заштићених природних добара и урбаних средина, од емисије
загађујућих материја аутопута.
Саобраћајна инфраструктура
Подручје ПП инфраструктурног коридора ауто пута Е-75, Суботица-Београд (Батајница)
обухвата простор целих катастарских општина;
1. Општина Мали Иђош; целе катастарске општине Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић.
Функције и значај ауто пута Е-75 и пута Келебија-ауто пут Е-75
Значај овог путног сегмента (Е-75) се огледа у обезбеђењу економичнијег, ефикаснијег и
безбеднијег транспорта роба из правца Грчке, Бугарске, Турске, Македоније и Србије у
правцу средње и северне Европе. Интензивирање саобраћајних токова дуж овог
итинерера ће бити и веће када се интензивирају пословне везе између ових земаља и
Европе.
Саобраћајно повезивање подручја
Инфраструктурни коридор аутопута Е-75 је основни потенцијал за повезивање подручја на
микро и макро нивоу. Дужина, изграђеност и просторна дисперзија категорисане путне
мреже обезбеђују на нивоу Војводине одређени ниво повезивања подручја, с тим да се
морају поправити елементи путева и квалитет коловоза како би се подигао ниво жељеног
квалитетног повезивања подручја у окружењу аутопута.
Приоритете ће имати за општину Мали Иђош:
1. Значај регионалних путева Р-119/1 и Р-108 (Бачка Топола - Бајмок), Р-119 (Бачка
Топола - Сента) и планираног регионалног пута (Сомбор - Кула - Мали Иђош – Ада (Мол) Кикинда) на простору окружења аутопута огледа се у повезивању привредних
потенцијала у домену пољопривреде и пратеће индустрије.
План веза за ауто пут Е-75 са окружењем
Аутопут Е-75 на стационажи 60+100 пресеца планирани регионални пут Осијек - Сомбор
- Мали Иђош - Ада (Мол) - Кикинда - граница са Румунијом у облику денивелације - петље
и омогућује везу са окружењем чиме је омогућено субрегионално повезивање.
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На основу анализа просторно планске и пројектне документације у оквиру аутопута Е-75
егзистираће следеће саобраћајне петље и укрштања:
назив петље

стационажа

планирана изграђеност

укрштање Мали Иђош

60+100

планирана

укрштање Фекетић

70+846

изграђена

оријентациона
стационажа

општина

68+080

М. Иђош

натпутњак подвожњак
натпутњак

На основу анализа просторно планске и пројектне документације у оквиру аутопута Е-75
егзистираће следећ услужни центри (УЦ) дуж аутопута Е-75:
Бр.
6.

Страна у правцу
раста стационаже
лева
десна

Стационажа

Изграђеност

km 73+000
km 72+970

планирана
изграђена

Радни
назив
Мотел
„Road
star”

Врста
УЦ
УЦ

У коридору аутопута Е-75 предвиђена су паркиралишта на следећим локацијама:
Бр.
4.

Страна у правцу
раста стационаже
лева
десна

Стационажа

Изграђеност

Радни
назив

km 67+000
km 67+000

планирано
изграђено

„Ловћенац”

Положај коридора пруге за велике брзине Е-85
Развој железничких пруга у оквиру инфраструктурног коридора аутопута Е-75 подразумева
оспособљавање постојећих пруга за брзине до 160 km/h и омогућавање експлоатационих
параметара безбедности према захтевима и стандардима европских железница.
Основни значај пруга за брзине до 160 km/h у оквиру коридора аутопута Е-75 је
омогућавање одвијања железничког саобраћаја дуж тзв. интернационалних итинерера на
правцу север – југ, а преко територије Републике Србије и њихово повезивање са
Европом, тј. са земљама Блиског и Далеког Истока.
У оквиру гравитационе зоне аутопута Е-75 ће егзистирати следеће пруге:
1. Београд - Нови Сад - Суботица – Мађарска.
Основни циљ модернизације пруге за велике брзине Хоргош – Суботица – Нови Сад –
Београд је да својим техничким и другим елементима задовољи све захтеве и европске
стандарде за укључење ове деонице у систем европских пруга за велике брзине и
задовољи све захтеве и савремене технологије превоза масовних роба. Пруга треба да
пружи апсолутну безбедност превоза путника и роба уз постизање задовољавајућих
експлоатационих параметара савременог транспорта.
Пруга Хоргош – Суботица – Нови Сад – Београд ће се градити као двоколосечна. Планира
се електрификација са елементима за брзе возове око 160 km/h, с тим да ће се водити
рачуна о најмањем могућем заузимању плодног војвођанског земљишта, тако што ће пруга
максимално користити постојећи коридор и постојеће изграђене пружне објекте и уређаје.
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Пруге у окружењу аутопута Е-75 ће се градити као двоколосечне или једноколосечне,
електрифициране и сл. у зависности од исказаних захтева, потреба и могућности, али са
техничким капацитетима који ће омогућити извршење транспортног рада и савремену
манипулацију и логистику.
Водопривредна инфраструктура
Према Просторном Плану подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 СуботицаБеоград, развој насеља и привреде и размештај инфраструктурних система на подручју
Просторног плана општине, усклађиваће се са захтевима система заштите од вода,
коришћења вода и заштите вода и условима за реализацију, Просторним планом
Републике Србије, утврђеним водопривредним основама и то:
- Новосадског, Бачког и Горње-тисанског регионалног система за снабдевање
становништва водом и
- Бачког, Банатског и Сремског система коришћења, уређења и заштите речних вода.
Приоритет у заштити ресурса вода и реализацији водопривредних система из претходног
става имаће:
- Развој објеката за коришћење вода у инфраструктурном коридору и њихова заштита у
оквиру регионалних система за снабдевање становништва водом који у спрези са
рационално искоришћеним локалним извориштима површинских и подземних вода
представљају окосницу будућих система водоснабдевања;
- Проширење постојећег бачког дела ХС ДТД на северни део Бачке (подсистеми ТисаПалић, Мали Иђош итд.) и реконструкција система (повећање проточности делова ОКМ,
повећање капацитета водозахвата итд.), као и изградња низа постројења
запречишћавање отпадних вода ради заштите квалитета воде у систему у склопуБачког
система коришћења, уређења и заштите речних вода.
У циљу задовољења водопривредних интереса на подручју обухваћеном Планом
предузеће се следеће мере:
- Прелазак са релативно екстензивног на интензивно коришћење вода у свим сферама
коришћења, а то подразумева рационализацију потрошње воде и прелазак на ресурсно
рационалније технологије као и вишекратно коришћење вода, где год је то могуће, уз
одговарајуће пречишћавање;
- Приоритет у расподели вода имаће: гарантовани минимуми, снабдевање становништва
водом, наводњавање, пловни пут, енергетика, рекреација, снабдевање индустрије
водом, рибњаци;
- Неопходни
развој
речно-каналског
система
са
вишенаменским
функцијама:
обезбеђивање воде за наводњавање и индустрију, заштита од поплава, одводњавање,
стварање повољних услова за пријем пречишћених употребљенихвода, пловидба итд.;
- Споро обновљиве залихе подземних вода високог квалитета користиће се само за
снабдевање становништва водом, као и за индустрију са технолошким процесима који
захтевају воду највишег квалитета;
- Вода за технолошке потребе биће захватана, по правилу, из водотокова (коришћењем
за то одговарајућих акумулација), и уз то обавезно рецилкулисана;
- Подручја на којима се налазе изворишта подземних и површинских вода, које се
користе за снабдевање водом за пиће, морају бити под посебном заштитом од намерних
или случајних загађивања и других утицаја од магистралних инфраструктурних система
у коридору;
- Техничка документација за магистралне инфраструктурне системе обавезно ће
садржати пројекат заштите од ерозије и седиментације у току грађења објекта, које
одобрава и реализацију контролише надлежна водопривредна организација;
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- Окосницу заштите од поплава у наредном периоду представљаће, на највећем делу
површина угрожених поплавама, линијски системи за пасивну заштиту, тј системи
одбрамбених насипа, уз њихово комплетирање, доградњу, реконструкцију и
одржавање. Меродавне велике воде за заштитне насипе одређиваће се према значају
простора и објеката који се штите.
Енергетска инфраструктура
На простору обувата Просторног плана ауто-пута Е-75 и Просторног плана општине Мали
Иђош налази се разводни гасовод Бачка Топола - Мали Иђош (∅ 168,3 mm).
План развоја електоенергетске мреже предвиђа прелазак на 400/220/110/20/0,4 kV
трансформацију, а то значи да се неће градити 35 kV далеководи. Постојећи далеководи
35 kV биће замењени 110 kV далеководима или ће се задржати као резерва и радиће на
20 kV напонском нивоу. Сви ови далеководи су усаглашени са трасом аутопута и не треба
их реконструисати.
План развоја електроенергетске мреже предвиђа на средњенапонском нивоу потпуни
прелазак на рад на 20 kV напонском нивоу. То значи да се сва нова средњенапонска
мрежа мора градити за рад на 20 kV.
Напајање пратећих садржаја дуж аутопута мора се обезбедити са средњенапонске мреже.
Потребна снага за обезбеђење напајања планираних садржаја мора се одредити
појединачно за сваки случај, па се према томе мора одредити и потребна инсталациона
снага трафо-станица. На већ изграђеној деоници аутопута за такве садржаје градиле су се
стубне трафостанице, што је јефтиније, али и мање трајно решење. Препоручује се да се
такве трафостанице замене зиданим или монтажно-бетонским које су приступачније за
одржавање и могу естетски да се укомпонују у целину објекта.
Планирана је изградња оптичких каблова на свим магистралним правцима, како би се
извршила замена раније изграђеног система аналогних веза, новим дигиталним системом
који обезбеђује, поред класичне телефонске мреже и развој широкопојасне ISDN
(дигиталне мреже интегрисаних услуга).
Деоница Београд - Нови Сад - Суботица представља у телекомуникационом систему и
један од главних националних саобраћајних праваца, јер се помоћу њега везује на
Београд непосредно раније транзитно подручје, односно будући национални
телекомуникациони чвор Нови Сад, односно преко њега готово цело подручје Војводине.
Заштита природних добара
У циљу заштите биодиверзитета овог подручја и омогућавања протока врста између
удаљених станишта, потребно је предвидети пропусте за дивљач са ремизама испод трупа
ауто-пута. На најугроженијим местима поставити заштитне конструкције за смањење буке.
Приликом детаљног одређивања локација за инфраструктурне објекте, прибавити услове
Завода за заштиту природе.
Заштита непокретних културних добара
У подручју обухваћеном Просторним планом инфраструктурног коридора аутопута Е-75 на
деоници Суботица - Београд и аутопута Келебија Е-75 констатовано је да увидом у Списак
заштићених непокретних културних добара на територији обухвата Мали Иђош нема
непокретних културних добара од изузетног и великог значаја.
Ови подаци су урађени на основу Одлуке о утврђивању непокретних културних добара од
изузетног и великог значаја („Службени гласник СРС“, бр. 14/79, 28/83, 47/87 и
„Службени гласник РС“, бр. 16/90 и 25/90) и Одлуке о утврђивању непокретних добара од
великог значаја („Службени лист АПВ“, бр. 25/91 и 28/91).
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- Изводи из планских докумената вишег реда -

Међуопштински Завод за заштиту споменика културе Суботица евидентирао је следећа
археолошка налазишта:
- Сарматско насеље (IV век);
- Сарматско насеље (IV век).
Покрајински Завод за заштиту споменика културе Нови Сад је констатовао следеће
археолошке локалитете:
- Локалитет се налази на простору од km 71+500 km 71+850, на основу конфигурације
терена и близине водотока Криваје предпоставља се постојање насеља из ранијих
историјских епоха;
- Локалитет се налази између km 72+150 и km 72+750 и представља вишеслојно
археолошко налазиште са насељима из периода касне антике (Сармати) и средње века
(XII-XIV век).
Заштита животне средине
У контексту заштите животне средине предлажу се следеће смернице за заштиту:
- Подизање заштитног зеленила уз аутопут, које би било у функцији заштите
пољопривредног земљишта, заштићених природних добара и урбаних средина од
емисије загађујућих материја аутопута;
- Зеленило формирати од аутохтоних дендролошких врста, претежно лишћара и
партерног зеленила у пејсажном стилу, тако да чини густе масиве или групе стабала
неправилне контуре, континуиране или наизменично распоређене у зависности од
функције коју ће имати. Овако формираним зеленилом ће се постићи, сем поменутих
утицаја, физичка и ликовна равнотежа природне средине поремећене насилним
захватима у терену, створити визуелне доминанте које оцртавају просторни ток пута и
директно утицати на перцепцију возача, као и смањење утицаја завејавања,
засењивања фаровима и ублажење дејства ветра.

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

22

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

4. Списак коришћене документације за израду Измена и допуна Плана
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СПИСАК КОРИШЋЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

За потребе израде Измена и допуна Просторног плана општине Мали Иђош (Службени
лист општине Мали Иђош", број 13/14) коришћена je следећа планска документација:
• Просторни план општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број
13/14);
• Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“,
број 88/11);
• Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ",
број 22/11);
• Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица Београд (Батајница) („Службени гласник РС“, бр. 69/03, 36/10, 143/14 и 81/15);
• Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке
пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија) („Службени гласник РС“, број
32/17);
• План генералне регулације радне зоне уз ауто-пут Е-75 на територији општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 3/08);
• План детаљне регулације инфраструктурног коридора мелиорационог канала Кула Мали Иђош II фаза („Службени лист општине Мали Иђош“, број 6/10).
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5. Прибављени подаци и услови за израду Измена и допуна Плана
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6. Прибављене и коришћене подлоге за израду Измена и допуна Плана
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7. Извештај о стручној контроли Нацрта Измена и допуна Плана
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8. Јавни увид
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9. Мишљења и сагласности

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

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

10.Остала документација од значаја за израду Измена и допуна Плана

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

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

11. Одлука о доношењу Измена и допуна Плана
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