
1 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ОЏАЦИ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне и 
имовинско правне послове  
БРОЈ: ROP-ODZ-40078-LOC-1/2019 
Заводни број: 353-112/2019-01 
Дана: 27.01.2019. 
Кнез Михајлова број 24 
ОЏАЦИ  
 

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне и имовинско правне послове општинске 
управе Оџаци, на захтев  Општине Оџаци (мб 08327700), улица Кнез Михајлова 24, на основу 
члана  8ђ и 53а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исп., 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019), 
Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 35/2015, 114/2015 и 117/2017), 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 
гласник РС“, број 68/2019), члана 81. Статута општине Оџаци („Сл. лист општине Оџаци“, број 
2/2019), члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине Оџаци („Службени лист 
општине Оџаци“, бр. 20/17),  Овлашћења број 03-2-103-2/2019-IV и  Плана детаљне регулације 
општинског пута Српски Милетић-Бачки Брестовац („Сл. лист општине Оџаци“, број 14/2019), 
издаје: 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНСКОГ ПУТА СРПСКИ МИЛЕТИЋ-БАЧКИ БРЕСТОВАЦ 

 

 
ПОДАЦИ О КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 
 

КО Српски Милетић КО Бачки Брестовац 

целе парцеле: 
1457, 2626, 1463 
делови парцела: 
1436, 2542, 2570, 2600, 1454, 1586, 1465, 
2539, 2544, 2545, 2546/1, 2546/2, 2599, 
2625, 2624, 2623, 2622, 2621, 2620, 2619, 
2618/2, 2618/1, 2617/6, 2617/5, 2617/4, 
2617/3, 2617/2, 2617/1, 1587, 1464, 1462, 
1458, 1459/1, 1459/2, 1460/1, 1460/2 и 1552 
(канал) 

целе парцеле: 

5245, 5244, 5275 

делови парцела: 
5243, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5282, 5275, 
5274, 4421, 4420, 4419, 4418, 4417, 4410, 4415, 
4414, 4413, 4412, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477/1, 
4477/2, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 
4487, 4488, 4548, 4549, 4387, 4388, 4389, 4390, 
4391, 4343, 4342, 4341, 4271, 5226, 5173 (канал) 
и 5179 (канал) 

 
ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ 

Издаје се на основу План детаљне регулације насеља општинског пута Српски 
Милетић-Бачки Брестовац („Сл. лист општине Оџаци“, број 17/19); 
План генералне регулације насеља Српски Милетић („Сл. лист 
општине Оџаци“, број 2/2012) 
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Просторна целина Коридор општинског пута Српски Милетић-Бачки Брестовац 

Планирана зона Зона општинског пута 

 
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 

Намена објеката Општински пут 

Тип објекта Инжењерски објекат 

Категорија објекта Г 

Класификациони број 211201 

дужина Дужина саобраћајнице је приближно 6462m 

Подаци о постојећим 
објектима 

Постојећи објекти се задржавају 

Фазност градње Идејним решењем није предвиђена 
 
 
ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА 
 
Профил планиране општинске саобраћајнице потребно је, осим поштујући минимално тражене 
ширине регулације пута дате планом вишег реда, пројектовати у свему у складу са 
„Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да оспуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/2011) 

На прелазу коловоза преко мелиоративних канала планирани су пропусти. 
 
Плановима вишег реда планирано је укрштање са Државним путем IБ реда 12 чија траса још 
увек није утврђена, па ће се тачан положај и начин укрштања дефинисати посебним планским 
документом, како је дефинисао и ППО Оџаци. Такође ће се посебним планским документом 
утврдити и тачан положај и сви потребни елементи за укрштање са трасом општинског пута који 
са јужне стране треба да тангира Бачки Брестовац и продужи у правцу Крушчић – Сивац. 
 
Правила грађења за општински пут 

- минимална пројектована рачунска брзина за општински пут износи 80 km/h по осовини са 
најмање две саобраћајне и две ивичне траке или два ивичњака у равни коловоза и другим 
елементима прописима Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја 
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, 
број 50/11), 

- ширина саобраћајних трака: 2 x 3,25 m по траци, 
- ширина ивичних линија: 0.3 m по линији, 
- попречни пад: min 2.5%,  
- нивелациони услови и подужни профил: неопходно је издићи нивелету изнад терена и 

трасу пута поставити у насип како би се избегли проблеми са водом и постигло ефикасно 
одвођење, како површинске воде са коловоза, тако и воде из трупа пута; тачне нивелете 
дефинисаће се пројектном документацијом док су Планом дате оквирне нивелете осе 
општинског пута, 

- одводњавање: отвореним упијајућим каналима или слободним отицањем низ косине 
насипа (одговарајућим падом),  на оним местима где није могуће изградити канале за 
прихват атмосферских вода, 

- банкине: обостране ширине min 1,5 m, са попречним падовима од 4% до 8% од ивице 
коловоза ка отвореним упијајућим каналима или терену, 
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- коловозна конструкција: димензионисана за 11.5 t оптерећење, а према важећим 
стандардима и нормативима базираним на СРПС У.Ц4.012:1981, пројектовање и грађење 
путева - Димензионисање нових асфалтних коловозних конструкција и СРПС У.Ц4.015:1994, 
Пројектовање и грађење путева – Димензионисање нових флексибилних коловозних 
конструкција, као и у складу са одговарајућим члановима Закона о путевима („Службени 
гласник РС”, бр. 41/18 и 95/18 - др. закон), и другим пратећим прописима; 

- ојачање постојеће коловозне конструкције: урадити на почетку и крају деонице где се 
врши уклапање планираног пута у постојећи коловоз, 

- објекти пута (пропусти и др.): изградити према водним условима и према условима 
власника канала, а у свему према законима, правилницима, стандардима и нормативима 
за ове врсте објеката, 

- саобраћајна сигнализација (хоризонтална и вертикална): израдити у свему према 
законима, правилницима, стандардима и нормативима за ову област, 

- опрема пута (заштитне ограде, смерокази и јавна расвета): изградити у свему према 
законима, правилницима, стандардима и нормативима за ову област. 

 
Препоручује озелењавање свуда где то просторне могућности након израде пројектне 

документације дозволе. 
Озелењавање вршити на следећи начин: 
- обавезно је озелењавање на најмање 15% површине парцеле пута; 
- након изградње пута земљиште очистити од остатака грађевинског материјала и фино 

испланирати; 
- све неангажоване површине затравити; 
- после ницања аутохтоне травне вегетације, површину машински косити у неколико 

наврата све док се не формира природни травњак у коме доминирају врсте из 
фамилије Graminea; 

- забрањена је садња алохтоних (инвазивних) биљних врста; 
- садњу дрвећа, тамо где то просторне могућности дозвољавају, обавити у јамама 

димензија 50×50×50 cm на растојању од 7 m. Садњу обавити у време мировања 
вегетације по могућности у јесење/зимском периоду. 

 
Услови за укрштање путева 
 

- Укрштање путева, путева и пруга потребно је обезбедити одговарајућом прегледношћу и 
другим мерама безбедности. 

- Планским документима вишег реда на простору општине Оџаци планирана је траса 
Државног пута IБ реда 12 која се у обухвату Плана укршта са планираном трасом 
општинског пута Српски Милетић – Бачки Брестовац. Тачна траса и регулација Државног 
пута IБ реда 12 још увек није утврђена и разрађена планским документом који ће бити 
основ за реализацију. Условима ЈП „Путеви Србије” прибављеним за израду Плана 
дефинисано је да ће се тачна траса државног пута утврдити након неопходне саобраћајне 
анализе, те да ће се за њу израдити урбанистичка и пројектна документација у складу са 
важећом законском и подзаконском регулативом. Положај, грометрија и попречни 
профили планиране трасе Државног пута IБ реда 12, дефинисање укрштаја предметног 
општинског пута и палниране (потенцијалне) трасе ДП IБ реда 12 одредиће се накнадно 
након извршене неопходне саобраћајне анализе и покренуте израде урбанистичке 
планске документације нижег реда и пројектне документације, у складу са законском и 
подзаконском регулативом. 

- У складу са тим, тачно дефинисање укрштаја (простор и тип) општинског пута Српски 
Милетић – Бачки Брестовац са планираном трасом Државног пута IБ реда 12 ће се 
предвидети накнадно. Уколико саобраћајно економска анализа (бројање саобраћаја, 
анализа трошкова и ефеката, потребан капацитет и ниво услуге, принцип обезбеђења 
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приоритета транзита на државној мрежи, очување пољопривредног земљишта и остали 
аспекти) предвиди такву потребу, могуће је измештање трасе.  

 
Прикључке некатегорисаних атарских путева, која се укрштају или прикључују на 

општински пут, изградити са одговарајућом тврдом подлогом или са истим коловозним 
застором као и коловоз планираног општинског пута, у ширини од најмање 5 m и дужини 10 m, 
рачунајући од ивице коловоза општинског пута. На месту прикључења атарских путева на 
општински пут прикључење извести са радијусом од минимално 2 m. 

На укрштањима јавног пута са другим путем у зони потребне прегледности забрањена је 
свака градња и друге радње (ограђивање високим оградама, подизање засада и слично) које би 
ометале прегледност јавног пута. 
 
Услови за изградњу у заштитном појасу пута 

Заштитни појас јавног пута је површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну, и 
служи за заштиту јавног пута и саобраћаја на њему. За општински пут заштитни појас износи 
обострано 5 m, а 20 m за државни пут првог реда. У заштитном појасу поред пута забрањена је 
изградња грађевинских објеката, као и постављање постројења, уређаја инсталација, осим 
изградње саобраћајних површина пратећих садржаја пута, као и постројења, уређаја и 
инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. 

У заштитном појасу јавног пута може да се гради, односно да се постављају ТТ водови и 
слично уз претходно прибављање сагласности и услова од управљача пута.  

На свим раскрсницама морају се обезбедити зоне потребне прегледности у складу са 
прописима. У зонама потребне прегледности забрањено је подизање засада, ограда и дрвећа, 
остављање материјала и предмета, постављање постројења и уређаја, изградња било каквих 
објеката, тј. забрањене су све оне радње које ометају прегледност јавног пута. 

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или 
оглашавање могу се постављати поред пута на државном путу на удаљености од седам метара, 
односно на општинском путу и поред тог пута на удаљености од пет метара, мерено од спољне 
стране од ивице коловоза. 

 
Oдвођење отпадних вода за површине намењене за трасу општинског пута 

Одводњавање коловоза планиране саобраћајнице вршиће се путем отворених 
упијајућих канала. 

Постојећи канали на локалном путу у зони будућег прикључка на општински пут 
јужно од Бачког Брестовца у правцу Крушчић – Сивац ће се реконструисати због 
обостраног проширења коловоза ова два пута, а на прелазу коловоза преко канала 
планира се зацевљење цевима одговарајућег пречника.  

На прелазу коловоза некатегорисаних путева преко планиране путне 
атмосферске канализације извести цевасте пропусте. 
 

Услови за пројектовање и прикључење 

 
Сеизмолошки услови 8 стeпeни MCS скали; 

Услови изградње пута Услови Одељења за инвестиције и јавне набавке број 03-2-

5/2019-IV од 10.01.2019.године 

Услови заштите 

природе 

У складу са условима Покрајинског завода за заштиту природе 
број 03-3268/2 од 30.11.2018.године у обухвату ПДР а 
општинског пута се не налазе просторне целине од значаја за 
очување биолошке разноврсности 
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Санитарни услови У складу са условима Покрајинског секретаријата за здравство, 
Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, Сомбор, број 138-
53-00989-1/2018-07 од 29.10.2018.године 

Услови заштите и 

одбране земље 

 У складу са обавештењем РС Министарство одбране, Сектор за 
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру број 14904-2 од 
03.12.2018.године, не постоје посебни услови и захтеви за 
прилагођавање потребама одбране земље 

Заштита животне 

средине 

У складу са Мишљењем Одељења за инспекцијске послове и 
заштиту животне средине број 501-75/18-05 од 
05.11.2018.године, инвеститор није у обавези да се обрати са 
захтевом за одлучивање о потреби израде Процене утицаја 
пројекта на животну средину; 
 

Услови МУП У складу са условима МУП, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Сомбор, број 217-16271/18-1 
од 06.11.2018. године за изградњу пута није прописана обавеза 
прибављања сагласности на техничку документацију у погледу 
мера заштите од пожара. 

Услови ЈП Путеви 

Србије 

У складу са условима број 953-22345/18-1 од 23.01.2019.године 
могуће је укрштање Државног пута IБ реда 12 са планираном 
трасом општинског пута Српски Милетић – Бачки Брестовац. 
Тачна траса државног пута утврдити након неопходне 
саобраћајне анализе, те да ће се за њу израдити урбанистичка 
и пројектна документација у складу са важећом законском и 
подзаконском регулативом. Положај, грометрија и попречни 
профили планиране трасе Државног пута IБ реда 12, 
дефинисање укрштаја предметног општинског пута и 
палниране (потенцијалне) трасе ДП IБ реда 12 одредиће се 
накнадно након извршене неопходне саобраћајне анализе 

Услови изградње и 

заштите 

водопривредних 

објеката 

Услови ЈВП „Воде Војводине” број II-194/5-20 од 
22.01.2020.године: 
6.2. Контакт 2/ Мелиорациони канал Стара Јегричка, 
система за одводњавање „Северна Јегричка“,  
„ по пројекту траса пута на деоници између профила ПР 
242/5+125 и ПР 247/5+225 пројектована тако, да се 
банкине и шкарпе налазе у габаритима канала Стара 
јегричка односно канала 120. Ово се не може прихватити 
као техничко решење и захтева измену.“ 
6.4. Контакт 4/ Мелиорациони канал 38 система за 
одводњавање „Северна Јегричка“, 
„по пројекту траса пута на деоници између профила ПР 
313/6+375 и ПР 316/6+431 пројектована тако, да се десна 
банкина пута налази у габаритима канала 38. Ово се не 
може прихватити као техничко решење и захтева 
измену.“ 
„ Да би се обезбедили услови за неометано редовно 
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одржавање мелиорационих канала, сви елементи 
предметне саобраћајнице треба да буду удаљени 
минимум 7m од ближе пројектоване ивице обале 
канала. Овај појас треба да буде слободан и у свако доба 
проходан за радно-инспекциону стазу тешке 
грађевинске механизације која ради на одржавању 
водних објеката. У овом појасу није дозвољена 
изградња надземних објеката, постављања ограда, 
ознака и слично.“ 

Заштита споменика 
културе 

У складу са условима за израду Плана идатим од 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе, 
Петроварадин број 1327/18 од 24.12.2018.године, 
извођења земљаних радова и ископа за потребе 
изградње пута неопходно је спровести претходна 
заштитна археолошка ископавања која обавља 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе  

Услови за укрштање и 
паралелно вођење сао -
браћајнице са 
постојећом и 
планираном 
инфраструктуром 

- Услови за израду Плана ад „ЕМ Србије“  Београд број 
130-00-UTD-003-1076/2018-022 од 22.11.2018 и број 130-
00-UTD-003-340/2019-022 од 05.04.2019.године; 

- У складу са условима ЕПС Дистрибуција, Огранак 
Електродистрибуција Сомбор број 8А 1.1.0.-Д 07.07.-
315660/3 од 02.11.2018.године; 

- Услови РС РАТЕЛ број 1-01-3491-591/18-1 од 
13.11.2018.године; 

- Услови ЈКП Услуга број 1312/18 од 04.12.2018.године; 
- Услови АД“Инфраструктура железнице Србије“ Београд 

број 2/2019-1476 од 02.10.2019.године. 

 

Саставни део Локацијских услова су: 

 
1. Главна свеска идејног решења израђена под бројем 51/19-ИДР, децембар 2019. од 

стране „ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ“ доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг, Нови Сад, 
одговорно лице пројектанта Људевит Боричић, главни пројектант Људевит Боричић, 
дипл. инж. грађ., лиценца ИКС број 315 Д189 06; 

2. Идејно решење свеска 2-2, пројекат саобраћајница, израђено под бројем 51/19, 
децембар 2019. од стране „ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ“ доо за пројектовање, консалтинг и 
инжењеринг, Нови Сад, одговорно лице пројектанта Људевит Боричић, главни 
пројектант Људевит Боричић, дипл. инж. грађ., лиценца ИКС број 315 Д189 06. 

3. Услови Одељења за инвестиције и јавне набавке број 03-2-5/2019-IV од 
10.01.2019.године; 

4. услови Покрајинског завода за заштиту природе број 03-3268/2 од 30.11.2018.године; 
5. услови Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно 

здравље, Сомбор, број 138-53-00989-1/2018-07 од 29.10.2018.године; 
6. обавештење РС Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 

инфраструктуру број 14904-2 од 03.12.2018.године; 
7. Мишљење Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине број 501-

75/18-05 од 05.11.2018.године; 
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8. услови МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сомбор, 
број 217-16271/18-1 од 06.11.2018. године; 

9. услови ЈП „Путеви Србије“ број 953-22345/18-1 од 23.01.2019.године; 
10. Услови ЈВП „Воде Војводине” број II-194/5-20 од 22.01.2020.године; 
11. услови Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин број 

1327/18 од 24.12.2018.године; 
12. Услови за израду Плана ад „ЕМ Србије“  Београд број 130-00-UTD-003-1076/2018-

022 од 22.11.2018 и број 130-00-UTD-003-340/2019-022 од 05.04.2019.године; 
13. У складу са условима ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сомбор 

број 8А 1.1.0.-Д 07.07.-315660/3 од 02.11.2018.године; 
14. Услови РС РАТЕЛ број 1-01-3491-591/18-1 од 13.11.2018.године; 
15. Услови ЈКП Услуга број 1312/18 од 04.12.2018.године; 

16. Услови АД“Инфраструктура железнице Србије“ Београд број 2/2019-1476 од 
02.10.2019.године. 

 

Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом 

 
НИЈЕ МОГУЋЕ издавање грађевинске дозволе на основу техничког решења 
предвиђеног у поднетом захтеву. Имаоц јавних овлашђења, ЈВП „Воде Војводине” је у 
водним условима број II-194/5-20 од 22.01.2020. године, у тачки 6.2. и 6.4. навео да се 
пројектована траса између  профила ПР 242/5+125 и ПР 247/5+225 и профила ПР 
313/6+375 и ПР 316/6+431 НЕ МОЖЕ прихватити као техничко решење и захтева 
измену. 
 

Како је ималац јавних овлашђења издао услове за пројектовање и прикључење којимасе 
констатује да није могућа изградња објекта у складу са поднетим захтевом, сходно члану 2. Став 
9.  Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 35/2015, 114/2015 и 117/2017), 
констатовано је да НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ У СКЛАДУ СА ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВОМ. 
 

На издате локацијске услове подносилац захтева може поднети приговор надлежном 
Општинском већу општине Оџаци, путем Централног информационог система, у року од 3 дана 
од дана достављања локацијских услова.  

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА: 

дипл. инж. грађ. Татјана Стаменковић. 
 
                                 
 


