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УВОД  
 

На основу Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, број 6/19, у даљем тексту: Одлука) приступило се изради Плана 

генералне регулације насеља Оџаци (у даљем тексту: План).  

 

Саставни део Одлуке о изради Плана је Решење о не приступању изради стратешке 

процене утицаја Плана генералне регулације насеља Оџаци на животну средину, које 

је донело, које је донело Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско- 

правне послове Општинске управе општине Оџаци, под бројем 350-15/2019-01, од дана 

10.04.2019. године. 

 

Носилац израде Плана је Општинска управа општине Оџаци, Одељење за урбанизам, 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, а послови израде Плана поверени су  

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.  

 

Плански основ за израду Плана је Просторни план општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, број 11/11 и 12/11), којим је и утврђена обавеза израде 

одговарајућег урбанистичког плана за насељено место Оџаци. 

 

На основу чл. 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,  

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14  83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 51/21), након доношења Одлуке о изради 

Плана приступило се изради Материјала за рани јавни увид, ради упознавања јавности 

са општим циљевима и сврхом израде Плана, планираним претежним наменама 

површина и очекиваним ефектима планирања. 

 

Основни циљ израде Плана генералне регулације насеља Оџаци (седиште општине) 

јесте утврђивање дугорочне стратегије развоја и просторног уређења насеља, као и 

правила регулације, уређења и грађења обухваћеног простора. Такође приватна 

својина као и иницијатива добила је значајно место, преовладали су тржишни услови 

(односи) и реалније процене могућности просторног развоја.  

 

Одрживи градови и урбана насеља су она у којима је економски, социјални и 

просторни развој тако осмишљен и реализован да траје и који обезбеђује квалитет 

живота својим грађанима.  

 

Стручни тим „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад је, након прибављања 

одговарајућих подлога, података и обиласка терена (узимајући у обзир природе и 

створене услове) извршио анализу постојећег стања са оценом, проценом развојних 

могућности и концепта будуће просторне и функционалне организације у наредном 

периоду. На основу овако прикупљених и обрађених података конципиран је Материјал 

за рани јавни увид Плана генералне регулације насеља  Оџаци, као и на основу 

планова вишег реда.   

 

Материјал за рани јавни увид садржи текстуални и графички део, дефинише опште 

циљеве израде Плана и предлаже: грађевинско подручје насеља, претежне намене 

земљишта и потребне нумеричке показатеље. 
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1. ОПИС ГРАНИЦA ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
 

Постојећа граница грађевинског подручја насеља дефинисана је Планом генералне 

регулације насеља Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 4/11). 

 

Граница грађевинског подручја насеља Оџаци дефинисана је Одлуком о изради Плана 

генералне регулације насеља Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 06/19) и 

идентична је постојећој граници грађевинског подручја. 

 

Опис границе грађевинског подручја насељеног места Оџаци (на основу важећег 

Плана генералне регулације насеља Оџаци): 

 

Граница грађевинског поручја насељеног места, почиње од тромеђе к.п. број 7674, 

5598 и 5607/2 К.о. Оџаци (тачка број 1). Од ове тачке, граница грађевинског 

подручја се креће у правцу југоистока, до тромеђе к.п. број 5604, 5605 и 5607/2 К.о. 

Оџаци (тачка број 2). Од ове тачке, граница грађевинског подручја, скреће у правцу 

југа до тромеђе к.п. број 5607/1, 5607/2 и 5606 К.о. Оџаци (тачка број 3). Од ове 

тачке, граница грађевинског подручја скреће у правцу југозапада до тромеђе к.п. број 

5607/1, 5605 и 5/4 К.о. Оџаци (тачка број 4). Од ове тачке, граница грађевинског 

подручја скреће у правцу северозапада до тромеђе к.п. број 5/4, 5586 и 5605 К.о. 

Оџаци (тачка број 5). Од ове тачке, граница грађевинског подручја скреће у правцу 

југозапада до тромеђе к.п. број 5585/2, 5586 и 5/2 К.о. Оџаци (тачка број 6). Од ове 

тачке, граница скреће у правцу југоистока до тромеђе к.п. број 5/2, 5585/2 и 5555/2 

К.о. Оџаци (тачка број 7). Од ове тачке, граница скреће у правцу северозапада до 

тромеђе к.п. број 5555/2, 5556 и 7676 К.о. Оџаци (тачка број 8). Од ове тачке, 

граница скреће у правцу југоистока, до тромеђе к.п. број 7676, 5555/1 и 7695 (тачка 

број 9). Од ове тачке, граница скреће у правцу североистока, до тромеђе к.п. број 

7695, 5532/2 и 5554 К.о. Оџаци (тачка број 10). Од ове тачке, граница скреће у 

правцу североистока до тромеђе к.п. број 7695, 5505 и 2360 К.о. Оџаци (тачка број 

11). Од ове тачке, граница скреће у правцу запада до тромеђе к.п. број 7652, 5504 и 

7695 К.о. Оџаци (тачка број 12). Од ове тачке, граница скреће у правцу југоистока до 

крајње северозападне међне тачке к.п. број 7670 и 7652 К.о. Оџаци (тачка број 13). 

Од ове тачке, граница скреће у правцу југозапада и долази до тромеђе к.п. број 7652, 

5400/1 и 5399/3 К.о. Оџаци (тачка број 14). Од ове тачке, граница грађевинског 

подручја, скреће у правцу југа, пресеца железничку пругу и долази до тромеђе к.п. 

број 7785, 7037/1 и 7652 К.о. Оџаци (тачка број 15). Од ове тачке, граница скреће у 

правцу југоистока и долази до тромеђе к.п. број 7785, 7037/2 и 7785 К.о. Оџаци 

(тачка број 16). Од ове тачке, граница се креће у истом правцу, пресеца канал и 

долази до тромеђе к.п. број 7784, 7062/2 и 7784 К.о. Оџаци (тачка број 17). Од ове 

тачке, граница се креће у истом правцу, до тромеђе к.п. број 7784, 7062/2 и 7767 К.о. 

Оџаци (тачка број 18). Од ове тачке, граница се креће у истом правцу, пресеца пут и 

долази до троомеђе к.п. број 7063/1, 7767 и 7783 К.о. Оџаци (тачка број 19). Од ове 

тачке, граница се креће у истом правцу до тромеђе к.п. 7065, 7066/1 и 7783 К.о. Оџаци 

(тачка број 20). Од ове тачке, граница грађевинског подручја, скреће у правцу 

југозапада до тромеђе к.п. број 7065, 7066/1 и 7782 К.о. Оџаци (тачка број 21). Од 

ове тачке, граница се креће у приближно истом правцу, пресеца пут и канал и долази 

до тромеђе к.п. број 7067/1, 7067/2 и 7644 (тачка број 22). Од ове тачке, граница 

скреће у правцу југоистока до тромеђе к.п. број 7773, 7067/1 и 7067/2 К.о. Оџаци 

(тачка број 23). Од ове тачке, граница скреће у правцу североистока до тромеђе к.п. 

број 7067/1, 7773 и 7644 К.о. Оџаци (тачка број 24). Од ове тачке, граница скреће у 

правцу истока до тромеђе к.п. број 6835, 7644 и 7647 К.о. Оџаци (тачка број 25). Од 

ове тачке, граница скреће у правцу југоистока до тромеђе к.п. број 6854, 7644 и 7648 

К.о. Оџаци (тачка број 26). Од ове тачке, граница скреће у правцу североистока до 

тромеђе к.п. број 7644, 6773 и 6772 К.о. Оџаци (тачка број 27). Од ове тачке, 

граница скреће у правцу југоистока до тромеђе к.п. број 6773, 6772 и 7777 К.о. Оџаци 

(тачка број 28). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом правцу, пресеца 

пут и долази до тромеђе к.п. број 7777, 6766 и 6765 К.о. Оџаци (тачка број 29).  
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Од ове тачке, граница се креће у правцу југоистока и долази до тромеђе к.п. број 7780, 

6766 и 6765 К.о. Оџаци (тачка број 30). Од ове тачке, граница се креће у истом 

правцу, пресеца пут и долази до тромеђе к.п. број 7780, 6703/2 и 6704/1 К.о. Оџаци 

(тачка број 31). Од ове тачке, граница се креће у истом правцу и долази до тромеђе 

к.п. број 6704/2, 6703/2 и 7666 К.о. Оџаци (тачка број 32). Од ове тачке, граница 

скреће у правцу североистока, северозападном међном линијом к.п. број 7666 К.о. 

Оџаци и долази до четворомеђе к.п. број 6693, 7666, 2270 и 7635 К.о. Оџаци (тачка 

број 33). Од ове тачке, граница се креће у истом правцу до међне тачке к.п. број 

2270, 2271, 2399, 7747 и 7635 К.о. Оџаци (тачка број 34). Од ове тачке, граница 

скреће у правцу истока до тромеђе к.п. број 7665, 2358 и 7747 К.о. Оџаци (тачка број 

35). Од ове тачке, граница скреће у правцу североистока, северозападном међном 

линијом к.п. број 7665 К.о. Оџаци и долази до четворомеђе к.п. број 2351, 2350, 2358 и 

7665 К.о. Оџаци (тачка број 36). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом 

правцу и долази до тромеђе к.п. број 2347, 2345 и 7665 К.о. Оџаци (тачка број 37). 

Од ове тачке, граница скреће у правцу истока, пресеца пут и долази до тромеђе к.п. 

број 6485/2, 6508/1 и 6485/1 К.о. Оџаци (тачка број 38). Од ове тачке, граница се 

креће северном међном линијом к.п. број 6485/2 К.о. Оџаци, у правцу истока, пресеца 

пут, и долази до познате геодетске тачке број 22 (тачка број 39). Од ове тачке, 

граница долази до познате геодетске тачке број 21 (тачка број 40). Од ове тачке, 

граница скреће у правцу истока до тромеђе к.п. број 7660, 1875 и 1876 К.о. Оџаци 

(тачка број 41). Од ове тачке граница скреће у правцу северозапада и долази до 

тромеђе к.п. број 1875, 1876 и 1868 К.о. Оџаци (тачка број 42).  Од ове тачке, 

граница скреће у правцу североистока до тромеђе к.п. број 1869, 1868 и 7641 К.о. 

Оџаци (тачка број 43). Од ове тачке, граница скреће у правцу северозапада до 

тромеђе к.п. број 1866, 1867 и 7641 К.о. Оџаци (тачка број 44). Од ове тачке, 

граница скреће у правцу североистока до тромеђе к.п. број 7743, 7641 и 7654 К.о. 

Оџаци (тачка број 45). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом правцу, 

пресеца железничку пругу и долази до најјужније међне тачке к.п. број 6209 и 7654 

К.о. Оџаци (тачка број 46). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом правцу 

до тромеђе к.п. број 7722, 6208 и 6209 К.о. Оџаци (тачка број 47). Од ове тачке, 

граница скреће у правцу северозапада и долази до тромеђе к.п. број 6208, 6209 и 7657 

К.о. Оџаци (тачка број 48). Од ове тачке, граница скреће у правцу северозапада и 

долази до тромеђе к.п. број 6209, 7657 и 7654 К.о. Оџаци (тачка број 49). Од ове 

тачке, граница се креће у приближно истом правцу до тромеђе к.п. број 7657, 7654 и 

6055 К.о. Оџаци (тачка број 50). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом 

правцу, прати југозападну међну линију к.п. број 6055 К.о. Оџаци и долази до тромеђе 

к.п. број 6055, 7654 и 7713 К.о. Оџаци (тачка број 51). Од ове тачке, граница 

грађевинског подручја се креће у приближно истом правцу до тромеђе к.п. број 6054, 

7713 и 2359 К.о. Оџаци (тачка број 52). Од ове тачке, граница се креће у приближно 

истом правцу, прати западну међну линију к.п. број 6054 К.о. Оџаци до тромеђе к.п. 

број 6054, 6053 и 2359 К.о. Оџаци (тачка број 53). Од ове тачке, граница се креће у 

приближно истом, источном међном линијом к.п. број 2359 К.о. Оџаци и долази до 

тромеђе к.п. број 6044, 2359 и 7712 К.о. Оџаци (тачка број 54). Од ове тачке, 

граница грађевинског подручја, скреће у правцу југоистока до тромеђе к.п. број 7657, 

7712 и 6068/3 К.о. Оџаци (тачка број 55). Од ове тачке, граница скреће у правцу 

североистока, до тромеђе к.п. број 7712, 7657 и 6069 К.о. Оџаци (тачка број 56). Од 

ове тачке, граница се креће у приближно истом правцу, прати северозападну међну 

линију к.п. број 7657 К.о. Оџаци, до тромеђе к.п. број 7657, 6079 и 7597 К.о. Оџаци 

(тачка број 57). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом правцу до крајње 

источне међне тачке к.п. број 6079 К.о. Оџаци (тачка број 58). Од ове тачке, граница 

грађевинског подручја скреће у правцу запада до тромеђе к.п. број 6079, 6078 и 7597 

К.о. Оџаци (тачка број 59). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом 

правцу, јужном међном линијом к.п. број 7597 К.о. Оџаци, до тромеђе к.п. број 7597, 

7715 и 6073/2 К.о. Оџаци (тачка број 60). Од ове тачке, граница се креће у 

приближно истом правцу и долази до тромеђе к.п. број 7597, 7659 и 6073 К.о. Оџаци 

(тачка број 61). Од ове тачке, граница скреће у правцу северозапада, прати источну 

и северну међну линију к.п. број 7659 К.о. Оџаци до тромеђе к.п. број 6032, 7604 и 

7659 К.о. Оџаци (тачка број 62).  
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Од ове тачке, граница скреће у правцу југозапада, прати северозападну међну линију 

к.п. број 7659 К.о. Оџаци, до тромеђе к.п. број 2359, 7659 и 7653 К.о. Оџаци (тачка 

број 63). Од ове тачке, граница се креће у правцу запада, пресеца железничку пругу 

и долази до тромеђе к.п. број 7653, 2370 и 2359 К.о. Оџаци (тачка број 64). Од ове 

тачке, граница скреће у правцу северозапада, пратећи југозападну међну линију к.п. 

број 7653 К.о. Оџаци и долази до тромеђе к.п. број 5993, 7653 и 391 К.о. Оџаци (тачка 

број 65). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом правцу и даље пратећи 

југозападну међну линију к.п. број 7653 К.о. Оџаци, до тромеђе к.п. број 7653, 5993 и 

5976/1 К.о. Оџаци (тачка број 66). Од ове тачке, граница скреће у правцу запада, 

пратећи јужну међну линију к.п. број 7653 К.о. Оџаци, до тромеђе к.п. број 5955, 5956 

и 7653 К.о. Оџаци (тачка број 67). Од ове тачке, граница грађевинског подручја 

скреће у правцу југозапада, пратећи југозападну међну линију к.п. број 7653 К.о. 

Оџаци, до тромеђе к.п. број 2365, 7653 и 5760/1 К.о. Оџаци (тачка број 68). Од ове 

тачке, граница се креће у правцу северозапада, пресеца пругу и долази до геодетске 

тачке под бројем 3 (тачка број 69). Од ове тачке, граница скреће у правцу запада, 

прати северозападну међну линију к.п. број 2360 К.о. Оџаци и долази до геодетске 

тачке број 2 (тачка број 70). Од ове тачке, граница скреће у правцу северозапада, 

југозападном међном линијом к.п. број 5926 К.о. Оџаци, до геодетске тачке број 1 

(тачка број 71). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом правцу, до 

тромеђе к.п. број 144, 5926 и 7707 К.о. Оџаци (тачка број 72). Од ове тачке, граница 

се креће у приближно истом правцу и долази до тромеђе к.п. број 5923, 144 и 7707 К.о. 

Оџаци (тачка број 73). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом правцу до 

тромеђе к.п. број 140, 5925 и 5924 К.о. Оџаци (тачка број 74). Од ове тачке, граница 

се креће у приближно истом правцу, до тромеђе к.п. број 5925, 140 и 5920 К.о. Оџаци 

(тачка број 75). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом правцу, до 

тромеђе к.п. број 7611, 5920 и 140 К.о. Оџаци (тачка број 76). Од ове тачке, граница 

се креће у приближно истом правцу, до тромеђе к.п. број 140, 7705 и 7611 К.о. Оџаци 

(тачка број 77). Од ове тачке, граница грађевинског подручја скреће у правцу 

југозапада, прати југоисточну међну линију к.п. број 7705 К.о. Оџаци, до тромеђе к.п. 

број 7705, 134 и 135 К.о. Оџаци (тачка број 78). Од ове тачке, граница скреће у 

правцу северозапада, пресеца пут и долази до тромеђе к.п. број 7705, 5792 и 5802 К.о. 

Оџаци (тачка број 79). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом правцу, 

пратећи југозападну међну линију к.п. број 5802 К.о. Оџаци и долази до тромеђе к.п. 

број 5802, 5801 и 7700 К.о. Оџаци (тачка број 80). Од ове тачке, граница скреће у 

правцу југозапада до тромеђе к.п5779, 7700 и 7658 К.о. Оџаци (тачка број 81). Од 

ове тачке, граница грађевинског подручја се креће у приближно истом правцу, пресеца 

пут и долази до тромеђе к.п. број 7658, 7674 и 5615 К.о. Оџаци (тачка број 82). Од 

ове тачке, граница се креће у приближно истом правцу и долази до почетне тачке 

(тачка број 1). 

 

Ван грађевинског подручја насељеног места, а у граници обухвата Плана, планирана је  

обилазница локалног пута, катастарске парцеле број: 5926, 5927, 5928, 5929, 5930, 

5931, 5932, 5933, 5934/1, 5934/2, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5842, 

5943, 5944, 5945, 5946, 5947/1, 5947/2, 5948, 5949, 5950, 5951, 5952, 5994, 5995, 

5996, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004/1, 6004/2, 6005, 6006, 6007, 

6008, 6014/2, 6014/3, 7616, 7707, део 7655 и део 7706 К.о. Оџаци; јавна парковска 

површина, катастарска парцела број: 6026 К.о. Оџаци. 

 

Граница обухвата Плана генералне регулације насеља Оџаци обухвата oко 810,00 ha. 

 

Оквирна граница грађевинског подручја насеља Оџаци обухвата 744,90 ha.  

 

Коначна граница грађевинског подручја насеља утврдиће се Нацртом плана. 
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2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
 

Плански основ, тј. услови и смернице,  за израду Просторног плана садржани су у 

планским документима вишег реда: 

- Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП 

Војводине”, број 22/11), 

- Просторног плана општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 11/11 и 

12/11) 

 

 ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ („Службени лист АП Војводине”, број 22/11) 

 

Насеље Оџаци је локални центар у саставу функционалног урбаног подручја Сомбор. 

 

 

Просторни ниво региона АП Војводине 

  

Градови и остала урбана насеља ће утврдити стандарде одрживости примерене свом 

локалном нивоу. Прилагодиће постојеће стандарде из националних и међународних 

докумената, или ће применити стандарде опробане у другим срединама, тзв. „добре 

примере“. 

- перспективну комплементарност и функционално повезивање имају градови и 

урбана насеља: Суботица-Сомбор-Апатин; Апатин-Бач-Бачка Паланка-Нови Сад; 

Оџаци-Кула-Врбас-Србобран-Црвенка; Кањижа-Нови Кнежевац-Сента-Чока-

Ада;Шид-Сремска Митровица-Рума-Пећинци; Зрењанин-Панчево-Вршац, и Панчево-

Ковин-Бела Црква-Вршац;  

- градови и урбана насеља у пограничним подручјима или њиховој близини: 

Суботица, Сомбор, Апатин, Оџаци, Бачка Паланка, Кикинда, Вршац, Сремска 

Митровица, Шид. 

 

 

 

МОДЕЛ ФУНКЦИОНАЛНО УРБАНИХ ПОДРУЧЈА АП ВОЈВОДИНЕ  2020. ГОДИНЕ 

Р.б. Функционално 
урбано 

подручје 

(ФУП) 

У саставу 
ФУП-а 

Број 
стан. 

центра 

Број стан. 
ФУП-а 

% у 
укупном 

броју стан. 

АПВ 

Значај % у 
укупном 

броју стан. 

Србије 

ФУП 
површина 

 

%  
у укупној 

површини 

Србије 

1. 

Београд 

Стара Пазова, 

Опово, Пећинци, 

Панчево, Инђија, 

Рума 

- 336875 

16,6 

мега 

4,5 2766 3,1 

2.  
Кикинда 

Нови Бечеј, Нова 

Црња, Чока, Сента 

67002 113423 

 
5,6 

 

нацио-

нални 
1,7 

 

2137 

 

2,8 

 

 

 

 

3. 
Нови Сад 

Сремски Карловци, 

Темерин, Беочин, 

Жабаљ, Бачки 

Петровац, Ириг, 

Инђија, Врбас, 

  Србобран, Бачка 

Паланка, Тител, 
Бечеј 

 

 

 

299294 

 

 

 

554191 

 

 
 

 

27,3 

 

 

 

 

Међу- 

народни 

 
 

 

7,6 

 

 
 

 

3578 

 

 
 

 

4,6 

 

4. 
Панчево 

Ковин, Ковачица, 

Опово, Алибунар 

127162 220316 
10,8 

Нацио- 

нални 

2,8 

 

2525 

 

3,3 

 

5. 
Сомбор 

Апатин, Оџаци, Кула 97263 214011 
10,5 

Нацио- 

нални 
2,9 

2489 

 

3,2 

 

6. Сремска 

 Митровица 

Шид 85902 124875 
6,1 

Нацио- 

нални 
1,7 

1444 

 

1,9 

 

7. 

Суботица 

Кањижа, Бачка 

Топола, Мали Иђош, 

Сента 

148401 240434 

 
11,8 

 

Нацио- 

нални 
3,2 

 
2330 

3,0 

 

8. 
Вршац 

Пландиште, Бела 

Црква 

54369 88113 
4,3 

Регио- 

нални 
1,1 

1540 

 

1,9 

 

9. 

Зрењанин 

Житиште, Жабаљ, 

Сечањ, Нова Црња, 

Нови Бечеј 

132051 201398 

 

9,9 

 

Нацио- 

нални 

2,7 

 

2861 

 

3,7 

 

Функционално 

урбано подручје 

АП Војводина  1011 444   2 093 636 - - 28,2 21670 27,5 
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Развој градова и осталих урбаних насеља 

 

Јачање локалних привреда и унапређивање локалне администрације обележава 

развојне правце локалних средина у смислу њихове способности прецизног планирања 

квалитетних политика на локалном нивоу.  

 

Предвиђени Регионални системи за водоснабдевање Војводине, поред сремског и 

новосадског и: 

 

Бачки регионални систем (извориште: алувиони и воде Дунава; насеља и општине 

које снабдева: Апатин, Сомбор, Оџаци, Бач, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Врбас, 

Србобран, Бечеј. 

 

 ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ („Службени лист општине 

Оџаци“, бр. 11/11 и 12/11) 

 

Општина Оџаци се налази у западном делу Бачке, на левој обали Дунава. Окружена је 

општинама Апатин, Сомбор, Кула, Врбас, Бачка Паланка, Бач и на Дунаву се граничи 

са Републиком Хрватском. 

 

По величини територије општина Оџаци спада међу мање општине на подручју 

Војводине, а припада регионалном центру Сомбор. 

 

Општински центар, насеље Оџаци, се налази у средишту територије општине док су  

остала насеља  зракасто распоређена око општинског центра.  

 

Геосаобраћајни положај општине Оџаци је повољан, јер се на територији општине 

налази више значајнијих путних праваца, а уређењем и интезивирањем граничног 

прелаза код Богојева општина ће имати још значајнији геосаобраћајни положај. 
 

Табела 1. Површине катастарских општина, број насеља и број становника 2002. године на 
подручју обухваћеном Просторним планом:     

 
 Насеља Површина 

К.О. (ha) 

% Број 

становника 

% 

1. Оџаци 4.827,87 11,74 10.108 27,58 

2. Бачки Грачац 3.834,24 9,32 2.993 8,17 

3. Бачки Брестовац 5.387,64 13,10 3.698 10,09 

4. Српски Милетић 3.507,04 8,53 3.675 10,03 

5. Богојево 3.734,57 9,08 2.240 6,11 

6. Каравуково 5.842,13 14,21 5.089 13,89 

7. Дероње 5.557,10 13,52 2.913 7,95 

8. Ратково 5.098,41 12,40 4.230 11,54 

9. Лалић 3.228,88 7,85 1.702 4,64 

 Укупно  
41.115,89 

 
100,00 

 
36.648 

 
100,00 

 

Анализа демографског развоја насеља у општини Оџаци извршена је на основу 

званичних статистичких података пописа становништва у периоду 1948-2002. године. 

Према последњем попису у 9 насеља општине живи 36.648 становника, с тим што се у 

општинском центру - насељу Оџаци налази 27,5% општинске популације.  

 

Анализа кретања укупног броја становника у општини за посматрани период показује 

тренд укупног пада броја становника по просечној годишњој стопи од 0,13%. Природни 

прираштај је негативан уз високу стопу морталитета. Анализа структуре становништва 

по старосним групама указује на повећање контигента старијег становништва. 

Просечна старост становника општине је 41 година.  
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Табела 2. Преглед броја становника општине Оџаци по пописима у периоду 1948 - 2002. године 

 
Насеље 1948.г. 1953.г. 1961. г. 1971. г. 1981.г 1991. г. 2002.г. 

Општина 
Оџаци 

39.355 41.124 42.242 39.585 37.967 37.501 36.648 

Б.Брестовац 5.991 5.795 5.226 4.589 3.876 3.737 3.698 

Б.Грачац 4.383 4.394 4.284 3.343 2.996 2.924 2.993 

Богојево 2.930 3.053 3.037 2.874 2.557 2.301 2.240 

Дероње 3.147 3.337 3.312 3.154 2.963 2.889 2.913 

Каравуково 5.008 6.024 6.472 5.925 5.682 5.607 5.089 

Лалић 2.365 2.351 2.351 2.125 1.859 1.699 1.702 

Оџаци 6.607 7.266 7.841 9.052 9.933 10.567 10.108 

Ратково 4.835 4.904 5.266 4.684 4.337 4.114 4.230 

С. Милетић 4.089 4.000 4.453 3.839 3.764 3.663 3.675 

 

Може се констатовати да на простору општине Оџаци, као и у самом насељу Оџаци, 

број становника од 1961. године непрекидно опада, у току су миграциони процеси, 

негативан природни прираштај и демографско пражњење на читавом простору.  

 

Мрежа насеља 

 

Насеље Оџаци, као насеље градског типа и центар општине, заузима средишњи део 

општине, док су остала насеља зракасто распоређена, са релативно подједнаком 

удаљеношћу од истог (осим Богојева и Бачког Брестовца) и саобраћајно повезана са 

истим. Међутим, планским решењима је омогућена и међусобна повезаност насеља, у 

циљу равномернијег развоја свих насеља. 

 

Насеље Оџаци као седиште јединице локалне самоуправе је мањи урбани центар. 

  

Сва насеља функционално су повезана са општинским центром, а центар општине 

усмерен је ка Сомбору, за задовољење потреба вишег реда (администрација, 

судство, здравство, високо и специјално образовање, култура, инфрастурктура 

и сл.). 

 

Организација јавних служби 

 

Jaвнe службe ћe сe рaзвиjaти прeмa нoрмaтивимa и стaндaрдимa кojи су утврђeни 

oдгoвaрajућим прoписимa. Мoгућa су минимaлнa oдступaњa прeмa услoвимa 

плaнирaних служби и лoкaциjским услoвимa. 

 

Привредне делатности 

 

Основни циљ у области привреде је обезбеђивање просторних услова за развој 

стабилне и развијене привредне структуре која одражава могућности и потребе овог 

простора и које ће омогућити у дугом року одрживи развој уз оптимално коришћење 

природних и радом створених услова. На нивоу целе привреде, носиоци развоја 

општине Оџаци ће бити пољопривреда, индустрија, грађевинарство, туризам и 

угоститељство, саобраћај и мала привреда.   

 

Туризам 

 

Са аспекта развоја туризма, туристички потенцијали како Општине тако и самог насеља 

Оџаци су значајни а огледају се у  повољном географском положају,  очуваној 

етнолошкој традицији локалног становништва, постојању капацитета и простора за 

смештај, према потребама и могућностима. 

 

У наредном планском периоду у погледу развоја туризма, акценат је на уређењу 

туристичких локалитета, (спортско-рекреативних површина), довођењу потребне 

комуналне инфраструктуре и изградњи недостајућих смаштајних капацитета. 
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Подстицати локалну заједницу да у оквиру својих специфичних етничких и локационих 

карактеристика развија специфичне манифестације као претече развоја 

манифестационог туризма. 
 

Саобраћајна инфраструктура 
 

Основно стратешко определење у области друмског саобраћаја за наредни плански 

период је: успостављање новог коридора државног пута I реда на правцу  од државне 

границе Србије са Хрватском, код Богојева, до планираног државног пута I реда  

Сомбор  - Врбас (Е75) и даље – Бечеј - Кикинда до државне границе Србије са 

Румунијом и модернизација постојећег државног пута I реда број 18 са корекцијом 

трасе изградњом обилазница код насеља: Српски Милетић, Оџаци и Дероње. С 

обзиром да се не очекује скора изградња новог путног правца I реда на целом потезу, 

неопходно је у првој фази изградити обилазницу постојећег државног пута I реда број 

3 код насеља Оџаци и Лалић.  

 

Реализацијом  обилазнице код Оџака и овог путног правца знатно би се повећала 

проточност и безбедност свих учесника у саобраћају у насељима Богојево - Српски 

Милетић и Оџаци, јер би се део саобраћаја са постојег државног пута I реда број 3 

(деоница Богојево - Оџаци) преусмерио на овај правац.  

 

Такође, постојећи локални путеви Каравуково - Оџаци - Бачки Грачац - Бачки 

Брестовац – Стапар и  Бачки Грачац - Крушчић -Црвенка планирани су као државни 

путеви II реда уз подизање нивоа експлоатационо-техничких елемената одговарајућих 

овом нивоу.  

 

Планирани општински (локални) путеви: Камариште - Каравуково, Каравуково – Вајска 

- веза за Дероње, као и потез од постојећег државног пута I реда бр.3 до пограничне 

железничке станице Богојево, задржавају трасе постојећих локалних путева. 

Планирани су нови општински путеви на правцима: Ратково - Лалић, Бачки Грачац - 

Руски Крстур, Бачки Брестовац - Српски Милетић, Бачки Брестовац - Крушчић,  Српски 

Милетић – Каравуково, Дероње – Ратково, Богојево - река Дунав и потез од постојећег 

државног пута I реда број 3 до трансфер станице комуналног отпада општине.  

 

Међународна бициклистичка стаза (уз Дунав) - рута 6, кроз територију општине Оџаци 

пружа се дуж постојећих државних и локалних путева на потезу.  

 

Просторним планом  железнички саобраћај на простору Општине Оџаци у наредном 

периоду треба да доживи афирмацију кроз: 

 електрификацију међународне магистралне железничке пруге Суботица – Богојево 

(Е-771) и регионалне пруге Нови  Сад – Богојево; 

 обнову железничких пруга Оџаци – Бачки Грачац - Црвенка и Оџаци - Бачки 

Брестовац – Сомбор. 

 

Водопривредна инфраструктура 

 

На територији општине Оџаци за снабдевање насеља водом планиран је и општински 

водозахват са задржавањем постојећих насељских водозахвата као прелазног решења. 

Водозахват се планира северозападно од Оџака према споју канала Бечеј - Богојево и 

Оџаци - Сомбор. Потребно је вршити строгу контролу исправности воде пре и у току 

експлоатације. 
 

Контролисано прикупљање отпадних вода из насеља започето је једино у Оџацима и 

Раткову. Закључак дакле, како се у великом проценту отпадне воде из насеља 

евакуишу путем аутоцистерни и потом одлажу на неуређена места, или се упуштају 

директно у подземље путем упојних бунара. Са оваквом праксом се мора одмах 

престати, посебно имајући у виду заштиту подземних вода као основног ресурса 

водоснабдевања читавог подручја. 
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Одвођење вишка атмосферилија ка мелиоративним каналима као крајњим 

реципијентима мора бити императив у смислу одржавања постојећих и доградње нових 

колектора. 
 

Електроенергетска инфраструктура 
 

У циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном енергијом потрошача 

потребно  ревитализовати  и  обезбедити  двострано  напајање.   
 

Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору обухваћеном планом 

обезбеђено је из ТС 110/35/20 kV „Оџаци, која има два инсталисана трансформатора 

од 31,5 MVA  и делом из ТС 110/20 kV „Кула“. 

 

На датом простору постоји изграђена преносна средњенапонска 20 kV мрежа, 

нисконапонска 0,4 kV мрежа и припадајуће трафостанице. 

 

Насељено место Оџаци се напаја преко 20 kV извода „Оџаци 1, 2, 3 и 4“, „Бачки 

Грачац“,  „Хипол 1 и 2“ и „Лола Рибар“. 

 

Потребно је повећати сигурност и квалитет напајања свих насеља. 

 

Постојећа нисконапонска мрежа је углавном ваздушна. Реконструкција нисконапонске 

мреже је извршена делимично, потребно је урадити у потпуности. 
 

Термоенергетска инфраструктура  

 

Енергетска инфраструктура 

 

Развој енергетске инфраструктуре је у конфликту између коришћења енергетских 

ресурса и заштите животне средине (земљишта, становништва итд.) и предузимању 

одговарајућих мера за смањење конфликта и санирање негативних последица 

(програми рекултивације/ ревитализације отклањање штета итд.). 

 

Експлоатација гаса и гасоводна инфраструктура 

 

На територији општине Оџаци не постоји изграђена гасоводна инфраструктура осим 

гасне бушотине РК1, која се налази у непосредној близини насеља Бачки Грачац. 

 

У току су радови на реализацији планиране гасификациоје општине Оџаци. Гас за све 

потрошаче у општини обезбедиће се изградњом разводног гасовода за Оџаке и ГМРС 

„Оџаци“.  
 

Нафтоводна и друга инфраструктура 

 

На територији општине Оџаци не постоје изграђени нафтоводи. 

На територији општине Оџаци не постоје изграђене нафтне бушотине. 

 

Коришћење алтернативних облика енергије 

 

Коришћењем алтернативних облика енергије утиче се на раст животног стандарда, 

очување и заштиту животне средине. 

 

Главна препрека коришћењу алтернативних енергетских извора лежи у захтеву да 

енергије из ових извора буду конкурентне конвенционалној.  
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Електронска комуникациона инфраструктура 

 

За квалитетно одвијање телекомуникационог саобраћаја потребно је изградити спојне 

путеве оптичким кабловским везама, уз све главне и локалне путне правце. 

 

Дигитализација телефонске мреже подразумева увођење дигиталних комутационих 

центара и дигиталних система преноса у свим равнима мреже.  

 

Природна добра 

 

На територији општине налази се дрворед платана (у Оџацима - 9) - споменик природе 

стављен под заштиту 1978. године (Решење: „Службени лист општине Оџаци“, број 

11/78) површине је 0,1275 ha. Ревизија природног добра је у току. 
 

Према ППО Оџаци, већ заштићена природна добра  - мешовити дрворед платана  у 

Оџацима – потребно је штитити у складу са мерама и условима заштите. 

 

Културна добра 

 

На основу утврђених градитељско-урбанистичких, архитектонских, историјских, 

културолошких и археолошких вредности сачуваног културног наслеђа општине Оџаци, 

Покрајински Завод за заштиту споменика култур, у току израде ППО, издвојио је 

следећа културна добра, са циљем њихове правне заштите и заштите кроз просторно 

планирање: 

 
ОЏАЦИ 

 
Непокретна културна добра: 
 

- Сакрални објекти 

1. Римокатоличка црква саграђена 1818-1821. године, стављена под заштиту 

решењем бр. 01-462/1-70 од 02.07.1970. године, регистар број 543, утврђена за 

споменик културе од великог значаја Одлуком Скупштине АП Војводине 

(„Службени гласник АПВ“ бр. 25/91), к.п. број 1549/1 к.о. Оџаци. 

 

Евидентиране непокретности које уживају претходну заштиту 

 

- Појединачни објекти: 

1. Кућа у Улици Бачкој бр. 6 (к.п. број 2299 к.о Оџаци); 

2. Кућа у Улици Светозара Марковића бр. 55 (к.п. број 1695 к.о. Оџаци); 

3. Кућа у Улици Војводе Путника бр. 46 (к.п. број 695 к.о. Оџаци);  

4. Кућа са летњиковцем у Улици Кнез Михајловој бр. 53 (к.п. број 1501 к.о. Оџаци); 

5. Зграда Дома здравља из 1910. године у Улици Мостонга бр. 25 (к.п. број 2221 к.о. 

Оџаци); 

6. Кућа у стилу сецесије, Улица Кнез Михајлова бр. 42 (к.п. број 1514 к.о. Оџаци); 

7. Кућа Јохана Ертла, Школска бр. 20 (к.п. број 1561 к.о. Оџаци); 

8. Зграда Хотела на непарној страни Улице Гагаринове, угао са Железничком бр. 26 

(к.п. број 1441 к.о. Оџаци). 

 

Просторне културно-историјске целине: 

1. просторну културно-историјску целину чине објекти на раскрсници Улица 

Сомборске и Школске: 

-  зграде у Улици Сомборска бр.21,23,25 (к.п. број 2050/1, 2050/2, 2065 к.о. 

Оџаци); 

-  потез у Школској улици од броја 16 до броја 20 (к.п. број 1563, 1562, 1561 

к.о. Оџаци); 

-  потез у Школској улици непарна страна, зграда ОШ „Мирослав Антић“ (к.п. 

број 1555 к.о. Оџаци); 
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2. Низ зграда у Улици Војводе Путника бр.23-29 (к.п. број 1493, 1492, 1491, 1490 

к.о. Оџаци); 

3. Низ зграда у Улици Сомборској бр.32-40 (к.п. број 1170, 1169, 1168, 1167, 1165 

к.о. Оџаци); 

4. Низ зграда у Улици Кнез Михајловој од броја 24 до Улице Бачке (к.п. број 2066, 

2067, 2068, 2068, 2070, 2071, 2072, 2073 к.о. Оџаци); 

5. Управна зграда са фабричким кругом Фабрике ИТЕС, у Улици Лоле Рибара бр.40 

са радничком колонијом Петефи (к.п. број 405/1, 718, 726 к.о. Оџаци). 

 

- Археолошки локалитети: 

-  ЗОНА 1, на к.п. број 6014, 6016-6018, 6026-6032, 6033-6068, 6071-6074, 6188-

6194 к.о. Оџаци, констатована су насеља и некрополе из различитих периода; 

-  на к.п. број 5001 к.о. Оџаци, констатовано је насеље из периода касне антике 

(сармати);  

-  на к.п. број 5001-5002, 5005 к.о. Оџаци, констатовано је насеље из периода 

касног средњег века; 

-  на к.п. број 5005 к.о. Оџаци, констатована су насеља из периода неолита-

старчева, бронзаног и старијег гвозденог доба; 

-  на к.п. број 5005-5040, 5042, 5424-5428 к.о. Оџаци, констатовано је насеље из 

периода раног средњег века; 

-  на к.п. број 7032-7038, 7059-7062 к.о. Оџаци и западном делу Оџака, за који нису 
добијени бројеви парцела, констатована су насеља из периода бронзаног, гвозденог 
доба и касног средњег века и некропола из периода млађег гвозденог доба (латен); 

-  на простору аутобуске станице и простору источно од ње, налази се касно 

средњевековно насеље; 

-  на к.п. број 6535, 6540, 6693-6717, 6755-6789 к.о. Оџаци, констатована су 

насеља из периода бронзаног и гвозденог доба и некропола из периода бронзаног 

доба, 

-  на к.п. број 7111-7120, 7122, 7174-7194, 7266-7282, 7343-7355 к.о. Оџаци, 

констатовано је насеље из периода неолита; 

-  на к.п. број 6540, 6548-6568 к.о. Оџаци, констатована су насеља из периода 

неолита, бронзаног доба и касноантичког периода; 

-  на к.п. број 6399-6410, 6140-6151, 7654 к.о. Оџаци, констатована су насеља из 

периода, бронзаног и гвозденог доба; 

- на к.п. број 6100-6102 к.о. Оџаци, налази се вероватно праисторијска хумка и 

некропола из периода средњег века. 

 

Заштита животне средине и управљање отпадом 

 

У циљу заштите животне средине и одрживог развоја предметног подручја, неопходно је: 

- одржавати квалитет воде реципијента у 2. класи, 

- контролисати примену хемијских средстава за заштиту у оквиру агромера, 

- успоставити савремени систем елиминације комуналног отпада, 

- извршити санацију и рекултивацију дивљих депонија и других деградираних простора, 

- потпуно комунално опремити сва насеља у општини Оџаци, 

- изградњу и експлоатацију објеката на простору општине, ускладити са законским 

прописима заштите животне средине. 

 

Стратешко опредељење просторног развоја општине је усмерено у правцу рационалног 

коришћења природних ресурса, реализације режима заштите природних добара и заштите  

природних и радом створених вредности животне средине. 

 

У циљу заштите ваздуха од загађења предвиђене су следеће активности: 

- гасификација насеља, 

- формирање заштитних зелених површина дуж канала, саобраћајница, око радних зона, 

фарми, комуналних и других објеката, 

- очување и унапређење шумског фонда, 
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- адекватна елиминација комуналног отпада у складу са основним принципима 

Националне стратегије  управљања отпадом. 

 

Основна мера за спречавање негативних утицаја на квалитет воде, као природног 

ресурса, спроводиће се успостављањем континуираног мониторинга квалитета воде 

(подземних и површинских) у складу са законском регулативом надлежне институције, као 

и евиденцијом потенцијалних загађивача и праћењем њиховог рада. 

 

На територији општине Оџаци за снабдевање насеља водом планиран је и општински 

водозахват са задржавањем постојећих насељских водозахвата као прелазног решења. 

 

Једна од најзначајнијих мера заштите земљишта је контролисана примена 

агротехничких мера у пољопривредној производњи.  

 

Обављање привредних активности на територији општине везано је за просторе који 

су дефинисани као радне површине. На овим површинама ће се обављање привредних 

активности одвијати у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени 

утицаја на животну средину, Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна 

процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 

средину и другим прописима којима се регулише обављање појединих привредних 

активности.  

 

 

3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА  

 

Постојеће стање просторне и функционалне организације насеља Оџаци представља 

један веома сложен урбани систем у којем су заступљене и међусобно испреплетене 

многобројне насељске функције. У циљу боље и лакше анализе и оцене 

функционисања насеља Оџаци, као целине, извршена је анализа и оцена зона 

основних намена: насељских центара, становања, рада, спорта и рекреације, 

инфраструктурних објеката и траса и комуналних објеката и површина, зеленила, 

заштићених природних и културних добара и др. 

 

 

3.1. ПОЛОЖАЈ НАСЕЉА И ПРИРОДНИ УСЛОВИ 
        

Општина Оџаци се налази у западном делу Бачке, на левој обали Дунава. Окружена је 

општинама Апатин, Сомбор, Кула, Врбас, Бачка Паланка, Бач и на Дунаву се граничи 

са Републиком Хрватском. 

 

По величини територије општина Оџаци спада међу мање општине на подручју 

Војводине, а припада регионалном центру Сомбор. 

 

Општински центар, насеље Оџаци, се налази у средишту територије општине док су  

остала насеља  зракасто распоређена око општинског центра.  

 

Геосаобраћајни положај општине Оџаци је повољан, јер се на територији општине 

налази више значајнијих путних праваца, а уређењем и интезивирањем  граничног 

прелаза код Богојева општина ће имати још значајнији геосаобраћајни положај. 

 

Општина Оџаци у хидрографском погледу гравитира Дунаву преко сливних подручја 

канала хидросистема ДТД, то су канали: Бачки Петровац - Каравуково, Бечеј - 

Богојево, Оџаци - Сомбор. Висина подземних вода креће се у дијапазону од 0 до 1,51 m 

н. м. у пролетњем периоду, док је дубина подземних вода у летњем периоду нешто 

нижа. 
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Општина Оџаци се састоји од девет катастарских општина: к.о. Оџаци, к.о. Бачки 

Грачац, к.о. Бачки Брестовац, к.о. Српски Милетић, к.о. Богојево, к.о. Каравуково, к.о. 

Дероње, к.о. Ратково, к.о. Лалић (подаци су преузети из РГЗ службе за катастар 

непокретности Оџаци). 

 

 

3.2. СТАНОВНИШТВО 
 

Анализа демографског развоја насеља Оџаци је извршена на основу званичних 

статистичких података пописа становништва у периоду 1948-2011. године. Од почетка 

посматраног периода тј. од 1948. године насеље карактерише стални пораст броја 

становника све до пописа 2002. године када број становника почиње да опада. Према 

последњем попису становништва из 2011. године, у насељу живи 8811 лица или 29,2% 

укупне популације општине Оџаци. Број евидентираних домаћинстава је 3352, а 

просечна величина домаћинстава је 2,63 члана. 

 
Табела 3. Преглед броја становника насеља Оџаци по пописима у периоду 1948 - 2011. године 
 

Година 
пописа 

1948. 1953. 1961.  1971.  1981. 1991.  2002. 2011. 

Општина 
Оџаци 

39355 41124 42242 39585 37967 37501 36648 30154 

Насеље 
Оџаци 

6607 7266 7841 9052 9933 10567 10108 8811 

 

Може се оценити да je општа демографска ситуација у општини и у самом насељу 

Оџаци неповољна. Циљ будућих демографских кретања се односи на успоравање 

негативних трендова у кретању укупног броја становника и спречавање даљег 

погоршања виталних карактеристика популације, као и стварање услова за повећање 

степена запослености у насељима. 

 

 

3.3. НАМЕНА ПОВРШИНА 
 
Важећим Генералним планом насеља Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 

4/11) дефинисана је граница грађевинског подручја насеља којом је обухваћено сса 

800 хектара. Грађевинско подручје насеља Оџаци карактерише релативно мали степен 

изграђености грађевинских парцела, са значајним уделом грађевинског земљишта које 

није приведено намени. 

 

У текстуалном делу Описа постојећег стања и начина коришћења земљишта кориштена 

је постојећа номенклатура блокова (графички прилог бр.2). 

 

3.3.1. ГРАДСКИ ЦЕНТРИ 

 
У Оџацима постоје све три врсте градског центра: примарни, секундарни и 

специјализовани градски центри, али уочава се недостатак секундарних градских 

центара. 

 

Примарни градски цантар 
 

Примарни градски центар се формирао у дужем временском периоду, тако да 

представља историјски и традиционални центар насеља.  
 

Важећим ПГР-е насеља Оџаци за примарни центар су планирани следећи блокови бр.: 

15е, 12б, 21б, 21а, 23ц, 23б, 23а, 22а, 23д, 23е, 23ф, 22б, 33б, 33а. 
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Садржај примарног центра Оџака је полуфункционалан: поред централних садржаја 

присутно је и становање, верски пбјекат, радни и комерцијални садржаји, комунални 

објекти и површине, уређене зелене површине, саобраћајне површине и сл. 
 

У примарном градском центру присутни су садржаји и активности који угрожавају или 

нарушавају његов интегритет и основну намену. Највећи недостатак примарног 

градског  центра је транзитирање (интезиван како путнички тако и теретни саобраћај) 

преко ДП Iб бр.12 који дели насеље на две целине, онемогућавајући безбедну и 

квалитетну комуникацију, али и недостатак паркинг места за мирујући саобраћај. 
 

Преме условима надлежних завода у простору примарног центра евидентирана су 

значајна непокретна и природна добра која изискују одговарајућу заштиту.  

 

Секундарни градски цантар 
 

Важећим Планом предвиђени су секундарни градски центри у блоковима br.4a, 14d, 39. 

Очигледно је да планирани секундарни центри нису саживели и развили се, па је 

неопходно преиспитати планиране локације, али и услед њиховог недостатка утврдити 

нове, потенцијалне локације.  

 

Специјализовани градски центри 
 

У ову категорију градских центара убрајају се они у којима је заступљена једна 

функција којој та форма концентрације највише одговара из оправданих разлога. Ова 

категорија градских центара у Оџацима егзистира у просторном смислу у оквиру 

примарног градског центра или као појединачне енклаве у  насељском ткиву. 
 

Као специјализовани центри у Оџацима су дефинисани комплекси и објекти појединих 

државних органа, верских објеката, Дом здравља, предшколске установе, школе за 

основно и средње образовање, спортско-рекреативно-пословни центар и др. Комплекс 

и објекти противпожарне полиције (ватрогасци) задржаће се на постојећој локацији. 

 

3.3.2. СТАНОВАЊЕ 
 

Становање, по обиму и по значају, представља један од најзначајнијих сегмената 

урбаног живота Оџака. По површини коју заузима у насељу становање је 

најдоминантнија намена. Из поменутих разлога становању се мора посветити посебна 

пажња у анализи постојећег стања и планирању његовог развоја. 
 

Према попису становништва и домаћинстава 2011. године у насељу Оџаци живи 8811 

становника у 3352 домаћинстава. 
 

Долази до раслојавања породица, тј. све је мање четворочланих, углавном су 

двочлане, а све чешће и самачке. 

 

3.3.3. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

У постојећој просторној и функционалној структури насеља Оџаци простори намењени 

раду заузимају значајно место. Највећи део индустријских-производних капацитета 

смештен је по ободу града (већи и мањи радни комплекси), али постоје и појединачни 

радни комплекси у оквиру насељског ткива. 

 

Постојећа просторна и функционална диспозиција радних комплекса у Оџацима је 

последица дуготрајног, у различитим историјским околностима, заснивања 

појединачних радних садржаја. Често су то била „ad hok“ решења, која су у датом 

тренутку била задовољавајућа, али у дужем временском периоду су се показала као 

неповољна, како за саме кориснике тако и за насеље у целини. Основна 

карактеристика постојећег стања радних површина је њихова раштрканост у 

насељском ткиву. Већина радних садржаја (комплекса) ће се задржати на затеченим 

локацијама.  
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Према степену развијености јединица локалних самоуправа1 општина Оџаци припада 

трећој групи чији је степен развијености у распону од 60-80% републичког просека, а 

обзиром на високу концентрацију производних капацитета у центру општине, можемо 

констатовати да степен развојености општине осликава и степен развојености 

општинског центра.  

 

У оквиру грађевинског подручја насеља Оџаци велики део привредних активности 

лоциран је у радним површинама које су првенствено намењене оним привредним 

активностима које због своје делатности (буке, издувних гасова, потреба и обима 

саобраћајних кретања и сл.) не могу бити лоциране у оквиру зоне становања. Радне 

површине за индустрију, производњу и складиштење представљају постојеће и планиране  

садржаје који су углавном лоцирани по ободу насеља док су површине за пословне 

делатности (пословне зоне) лоциране дуж главних саобраћајних коридора и у 

унтрашњости урбаног ткива насеља Оџаци. Искоришћеност радних површина намењених 

за индустрију, производњу и складиштење je делимична, а то је последица различите 

опремљености тих простора, атрактивности њиховог положаја у односу на насеље и 

инфраструктурне доступности. 
 

Привреда насеља Оџаци је диверзификована и у претходном периоду је био 

доминантан сектор хемијске индустрије. Међутим треба истаћи да подаци агенције за 

привредне регистре указују на то да је главни представник хемијске индустрије 

„Хипол“ тренутно у стечају, а мања предузећа која се баве прерадом пластике „Бонел” 

је у принудној ликвидацији и ”Дунапласт” је у ликвидацији док су предузећа ”Полинс” 

и ”Greiner Packaging doo” активна привредна друштва. Поред хемијске заступљене су 

још машинска индустрија и производња пољопривредних машина (главни представник 

машинске индустрије у Оџацима је ”Пољострој” доо Оџаци), а такође постоји и мрежа 

занатских браварских радњи и сервиса. Такође треба истаћи да је постоје и погони 

текстилне индустрије, а најзначајнији представници су ”Magna seating” доо, Доо 

”Бимди”, ”Aurum-textile” доо и др.).  

 

Треба истаћи да поред постојећих радних зона у оквиру којих послују претходно 

наведена предузећа у оквиру грађевинског подручја насеља Оџаци постоји раније 

изграђено и коришћено земљиште за потребе привредне производње  које је услед 

економских и других разлога запуштено (тзв. браунфилд (brownfield) локације). Такве 

локације представљају део потенцијала за будући економски развој насеља (након 

потенцијалне регенерација браунфилд локације заинтересованих инвеститора).  

 

Увидом у базу локација Развојне агенције Војводине2 установљено је да на територији 

насеља Оџаци постоји неколико браунфилд локације и то под називом  ”Млекара 

Оџаци”, ”АД ИМО Пољострој” и ”Мацко доо”. 
 

Туризам 
 

Подручје обухваћено Планом генералне регулације Оџаци има услове за развој 

транзитног, спортско-рекреативног, манифестационог и културног туризма. Међутим, у 

претходном периоду туристичка понуда насеља Оџаци није била довољно развијена и 

сведена је углавном на  спортско-рекреативне активности.  

 

Такође, подручје насеља Оџаци у погледу развоја туризма, карактерише недовољно  

развијена материјална база, односно мрежа објеката за смештај туриста као и 

реализација Стратегије развоја туризма на територији општине Оџаци. 
 
 
 
 
 

                                           
 
2 Извор података: https://rav.org.rs/investment-locations/odzaci/ (Датум 25.10.2021. године) 

https://rav.org.rs/investment-locations/odzaci/
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Са аспекта развоја туризма, основни циљ израде Плана, је да се природне и 

антропогене вредности (споменици културе, постојеће спортско-рекреативне површине 

у западном делу насеља као и значајне манифестације)  на простору насеља Оџаци 

правилно валоризују и  утврде правци развоја туризма сагласно степену значаја за 

укупан развој ове делатности и свих других привредних активности како би се повећао 

туристички промет и приходи од туризма на планском подручју. 

 

3.3.4. СПОРТСКО- РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТРИ И КОМПЛЕКСИ 

 

У постојећој просторно-функционалној структури насеља Оџаци уочљив је недостатак 

спортско-рекреативних садржаја. Најзначајнији и најперспективнији простор за 

организовање наведених садржаја је у блоку бр. 3б (код базена), као и код фудбалског 

стадиона у блоку бр. 38д. 

 

Спортско-пословни центар 

 

Спортско- пословни центар изграђен је у блоку бр. 23, он има функцију спортско-

манифестационо-комерцијалних садржаја и не задовољава у потпуности потребе за 

спортским садржајима насеља. 

 

Фудбалски терени  

 

У блоковима бр.31 и 38а су постојећи фудбалски терени.  

 

Отворени базени 

 

У блоку 3б је комплекс отворених базена, који тренутно није у функцији, али сам 

простор има веома велики потенцијал. 

 

Остали спортско- рекреативни садржаји 

 

У насељу постоје мањи спортско-рекреативни садражји (терени и игралишта) унутар 

блокова. Њихова основна функција је да приближе спортско-рекреативне садржаје 

потенцијалним корисницима, а нарочито деци различитог узраста, тј. да омогући да 

спорт и рекреација постану свакодневне активности. Све постојеће локације наведеног 

садржаја треба да остану у функцији, али да се додатно опреме новим садржајима, као 

и да се нађе просторна могућност за организовање нових. 

 

3.3.5. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Јавне службе и јавна предузећа 

 

Под појмом јавних служби, према Закону о јавним службама („Службени гласник РС“, 

бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 83/14-др. закон), сматрају се „установе, предузећа и 

други облици организовања утврђени законом, који обављају делатности односно 

послове којима се обезбеђује остваривање права грађана односно задовољавање 

потреба грађана и организација, као и остваривање другог закона утврђеног интереса 

у одређеним областима. 

 

На основу постојећег стања јавних служби у Оџацима може се закључити следеће: 

 У Оџацима су углавном заступљене службе које су препоручене РПП АПВ за овај 

хијерархијски ниво насеља 

 Постојеће стање појединих јавних служби је различито и може се оценити по 

областима, како следи:  

o У области социјалне заштите 

o У области образовања 

o У области здравства 

o У области културе 
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o У области информација и комуникација 

o У области јавне управе и администрације 

 

У Оџацима евидентиране су следеће јавне службе: 

1. управа и администрација: 

Скупштинa oпштинe, у блоку бр. 23д. Пoстojeћи oбjeкaт зaдoвoљaвa пoтрeбe нaсeљa и 

oпштинe. 

Мeснa зajeдницa, у блоку бр.23д.  

Oпштински суд, у блоку бр. 23д мoгућe je зaдржaвaњe пoстojeћe лoкaциje. Мeђутим, 

нeoпхoдни су рaдoви нa рeкoнструкциjи, aдaптaциjи и eвeнтуaлнo дoгрaдњи, збoг 

пoстojeћeг стaњa oбjeктa, уз oбaвeзну сaглaснoст пoкрajинскoг зaвoдa зa зaштиту 

спoмeникa клултурe. Дoзвoљeнa je oргaнизaциja oвoг прoстoрa и нa другим лoкaциjaмa 

у цeнтру нaсeљa. 

Катастар непокретности, у блоку бр. 23д. 

 

2. социјална заштита: 

Цeнтaр зa сoциjaлни рaд je oснoвнa нaдлeжнa стручнa службa зa oвaj вид зaштитe 

стaнoвништвa, и налази се у блоку бр. 23а, као и Црвени крст.  

 

У Oџaцима je сoциjaлнa зaштитa дeцe зaдoвoљaвajућa. Плaнирaнo je зaдржaвaњe 

пoстojeћих лoкaциja дeчиjих устaнoвa, сa мoгућнoшћу oргaнизaциje нoвих. 

Предшколска установе у блоковима бр.  10ц и 38б. 

Сoциjaлнa зaштитa oдрaслих, oдвиjaћe сe у вишe oбликa, a зa рaзличитe кaтeгoриje. 

Дoмoви и клубoви пeнзиoнeрa и инвaлидa рaдa, пружaћe oдгoвaрajућe услугe и 

зaштиту oдгoвaрajућим кaтeгoриjaмa. 

 

Неопходно је планирати гeрoнтoлoшки цeнтaр који трeбa дa будe рaзвиjeнa oпштинскa 

устaнoвa зa смeштaj, бригу  нeгу oстaрeлих стaнoвникa нeoпхoднa свaкoм oпштинскoм 

цeнтру. Пoтрeбнo je oбeзбeдити лoкaциjу oвaквoг цeнтрa у нaсeљу, кao привaтнoг или 

друштвeнoг кaрaктeрa. Лoкaциjу je мoгућe oбeзбeдити у зони цeнтра нaсeљa, у склопу 

здравствене установе или на другoj лoкaциjи. 

 

3. култура: 

Вeлики брoj удружeњa грaђaнa и клубoвa, зaхтeвa адекватне просторе за обављање 

својих активности.  

 

Пoрeд културнoг цeнтрa, oснoвни нoсиoци културнoг живoтa су грaдскa библиoтeкa, 

музej, гaлeриja, биoскoп и сл. 

 

4. образовање: 

У нaсeљу Oџaци су eвидeнтирaнe двe шкoлe oснoвнoг oбрaзoвaњa, OШ „Брaнкo 

Рaдичeвић“ у блоку бр. 38б и OШ „Мирoслaв Aнтић“ у блоку бр. 23е. 

Нa oснoву вaлoризaциje прoстoрa и oбjeкaтa и дoстaвљeних aнкeтa, плaнирaнo je 

зaдржaвaњe пoстojeћe лoкaциje oбjeктa OШ „Брaнкo Рaдичeвић“. Мeђутим, нeoпхoднo 

je истoj oбeзбeдити слoбoдaн прoстoр, сa oргaнизaциjoм спoртских сaдржaja нa 

oтвoрeнoм прoстoру и зeлeнилa. 

OШ „Мирoслaв Aнтић“ сe нaлaзи у цeнтру нaсeљa. Eвидeнтaн je нeдoстaтaк прaтeћих 

пoвршинa oснoвнoг шкoлствa, исте су обезбеђене у склопу спортско пословног центра. 

У нaсeљу Oџaци су eвидeнтирaнe шкoлe срeдњeг oбрaзoвaњa: гимнaзиja „Joвaн 

Joвaнoвић Змaj“,  Тeхничкa шкoлa Oџaци и Економска школа, у цeнтру нaсeљa у блоку 

бр. 23е. Оно што је тренутни недостатак су прoстoри нeoпхoдни зa функциoнисaњe 

срeдњoшкoлскe нaстaвe, кao нa примeр: рaдиoницe, учиoницe, фискултурнa сaлa, 

прaтeћи сaдржajи и сличнo.  

 

5. здравствена заштита: 

У нaсeљу Oџaци пoстojи Дoм здрaвљa кao рaзвиjeнa здрaвствeнa устaнoвa, кoja oстaje 

нoсилaц oпштe здрaвствeнe зaштитe грaдскoг, oпштинскoг пa и ширeг пoдручja, a 

нaлaзи сe у блoку брoj 28а и амбуланта у блоку бр 20ц. 
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6. физичка култура: 

Спортско пословни објекат у центру насеља, два фудбалска терена, као и појединачни 

садржаји нису довољни и у народном приоду неопходно је планирати предметне 

садржаје.  
 
 

7. информисање: 

Пoстojeћа рaдиo стaница. 
 

На основу постојећег стања јавних служби у Оџацима може се закључити следеће: 

Oџaци су aдминистрaтивнo-упрaвни цeнтaр и jeдинo грaдскo нaсeљe у oпштини сa joш 

укупнo 8 нaсeљeних мeстa. Имa зaступљeнe свe oбликe oргaнизoвaњa служби 

нeoпхoдних зa функциoнисaњe грaдa кao oпштинскoг срeдиштa, кao и рaзнe oбликe 

друштвeнoг, пoлитичкoг и вeрскoг oргaнизoвaњa.  

 

3.3.6. КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Градско гробље се задржава на постојећој локацији. Неопходно је узети у обзир 

близину, па самим тим и заштити извoришта за снабдeвањe вoдoм, oбjeката за 

снабдeвањe вoдoм за пићe, гeoлoшкoм саставу тла, каo и санитарним и другим 

услoвима прoписаним за пoдизањe грoбља схoднo Закoну o сахрањивању и грoбљима 

(„Службени гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85, 6/89  и „Службени гласник РС“, бр. 53/95, 

67/93, 48/94, 101/05, 53/06, 120/12 и 84/13). 
 

Комунална предузећа: ЈКП „Водовод“; ЈКП „Услуга“, као и ЈКП „Комуналац“ Врбас су 

јавна предузећа која пружају комуналне услуге како на територији Града, тако и целе 

општине, задужени су за управљање насељском комуналном инфраструктуром и 

комуналним делатностима. 
 

Зелена пијаца налази, у блоку бр.12а, потребно је изместити на нову локацију, која ће 

омогућити задовољење свих неопходних норми које дефинишу дату намену.  

 

Водозахват Насељски водозахват се налази у југозападном делу насеља у блоку 

бр.26а.  

 

ППОВ није изведено. Предвиђена локација за ППОВ, је североисточно од насеља у 

блоку бр. 46 (унутар радне зоне). 

 

Постојећа депонија на коју надлежно комунално предузеће одвози комунални отпад са 

територије насеља, налази се ван насељеног дела Оџака (лоцирана је између Оџака и 

Дероња), на локацији која није у обухвату Плана.  

 

Изграђена је и главна мернорегулациона станица (ГМРС) за гас, а евидентиране су и 

мернорегулационе станице (МРС) на неколико локација. 

 

У насељу Оџацима евидентирана је широка лепеза комуналних садржаја као и објеката 

комуналне делатности чијом активношћу се обезбеђује релативно висок комунални 

стандард живљења. 

 

У Оџацима постоји  активно гробље, опремљено капелом са мртвачницом и пратећим 

просторијама. За будуће потребе неопходно је предвидети просторно проширење.  

 

У насељу је изграђен објекат трансформаторске станице 110/20/10 kV „Оџаци“ и 

неопходан број дистрибутивних трансформатотских таница 20/0,4 kV за квалитетно и 

сигурно снабдевање електричном енергијом потрошача у насељу, као и објекат 

поштанске јединице и комутациона чворишта у функцији електронских комуникација. 
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3.3.7. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Зелене површине насеља су заступљене у виду уличног зеленила у већини улица, у 

виду дрвореда, група садница и блоковског зеленила. Такође, у  насељу је присутна и 

уређена парковска површина у блоку бр. 38б. 

 

Зелене површине  ограниченог коришћења су делимично заступљене у оквиру 

спортско-рекреативних површина, парцела постојећег становања, радних садржаја, 

школа и предшколских установе.  

 

У оквиру зеленила специјалне намене заступљено је зеленило комуналних садржаја и 

насељског гробља, kao и заштитни појасеви зеленила који нису уређени у потпуности 

(неодржавани). 

 

3.3.8. НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

  

У току израде Нацрта плана преиспитаће се површине које су тренутно неизграђено 

грађевинско земљиште  и уколико се утврди да планиране намене нису неопходне за 

даљи развој и ширење насеља ове површине ће бити изузете из границе грађевинског 

подручја насеља. 
 

 

3.4. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Квалитет животне средине целе територије општине Оџаци је у одређеној мери 

деградиран, како због природних утицаја, већим делом због утицаја антропогених 

фактора. 

    

Главни извори загађења животне средине на територији општине Оџаци су: 

- недовољна комунална опремљеност насеља - односно недостатак фекалне 

канализационе мреже у насељима и уређаја за пречишћавање отпадних вода, 

- упуштање фекалних отпадних вода у септичке јаме које нису водонепропусне  чиме 

се директно угржава квалитет подземних вода, 

- упуштање непречишћених или недовољно пречишћених отпадних вода у 

реципијенте – каналску мрежу хидроситема ДТД, 

- неадекватно одлагање комуналног отпада, 

- неадекватно и непрописно уклањање  животињских лешева, 

- одвијање транзитног саобраћаја кроз насеље, 

- недовољна пошумљеност простора,  

- прекомерна и неконтролисана употреба пестицида и вештачких ђубрива у 

пољопривредној производњи. 

 

Општина Оџаци је потписница међуопштинског споразума за формирање региона за 

управљање отпадом, заједно са локалним самоуправама Кула, Бач, Апатин и Сомбор. 

Регионалним планом управљања отпадом у Западнобачком региону предвиђена је 

трасфер станица у Оџацима (локација садашње депоније између Оџака и Дероња), 

ради привременог сакупљања отпада са територије целе општине пре одношења на 

регионалну депонију. 

 

Управљање отпадом са територије насеља се врши одвожењем од стране надлежног 

комуналног предузећа на локалну депонију која се налази ван насељеног дела Оџака 

(локација садашње депоније није у обухвату Плана, а лоцирана је између Оџака и 

Дероња). Покривеност становника овом услугом је потпуна. 

 

Индустријска постројења су размештена углавном по ободу насеља, на путним 

правцима ка Бачком Грачацу (Сомбор, Кула), Сомбору, Бачкој Паланци и Новом Саду.  
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Делатности које се одвијају на овом простору а имају известан утицај на квалитет 

животне средине, односе се на: текстилну и хемијску индустрију, производњу папирне 

и картонске амбалаже и галантерије и услуге штампања, откуп сировина и производњу 

прехрамбених производа, производња и продаја пољопривредних машина и прикључне 

опреме. 

 

 

3.5. ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Саобраћајна инфраструктура 
 

Насељска саобраћајна мрежа 
 

Основна веза општинског центра Оџаци са окружењем је остварена преко државног 

пута Iб реда бр.12/М-3/18, Суботица - Сомбор - Оџаци - Бачка Паланка - Нови Сад -

Зрењанин – Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз 

Српска Црња), као везног пута међурегионалног нивоа (ВП-м). ДП бр.12 се пружа у 

правцу југ - северозапад, практично делећи насељску мрежу на неједнаке саобраћајне 

дистрикте (блокове): запад (мањи) и источни (већи). У пресеку оба насељска 

саобраћајна дистрикта налази још један значајан саобраћајни правац - регионална  

пруга Нови Сад – Оџаци – Богојево.  

 

У исто време државни пут бр.12 фигуришe као главни апсорбер свих интернасељских и 

насељских саобраћајних токова. Значајни правци путне инфраструктуре који 

делимично тангирају насеље (са југоистока) су и државни путеви: 

- IIa реда бр.110/М-3, Кула – Оџаци, 

- IIa реда бр.111/Р-104, Оџаци - Ратково - Силбаш - Бачки Петровац - Руменка - 

Нови Сад,  
 

ДП бр.111 је путни правац значајан за међуопштинско повезивање, као сабирни пут 

регионалног нивоа (СП-р), са примарном функцијом субрегионалног и интеропштинског 

повезивања региона Бачке и Баната и локалних саомуправа Оџака, Бачког Петровца и 

Новог Сада. 
 

Државни пут бр.110 као сабирни регионални пут (СП-п),  је путни правац  значајан за 

субрегионално повезивање локалних саомуправа Куле и Оџака. 
 

Општински пут Бачки Брестовац – Бачки Грачац – Оџаци – Каравуково – Камариште, је 

најзначајнији општински путни правац, и  као сегмент насељске саобраћајне мреже, 

пресеца насељско ткиво у правцу североисток-југозапад. 
 

Урбани простор Оџака има неправилан просторни облик који је условљен просторном 

диспозицијом саобраћајних капацитета (пругом и путевима),  који су значајно утицали 

на формирање насељске саобраћајне матрице. У урбаном развоју Оџака кроз  

претходне временске етапе, дефинисањем и изградњом централне зоне и мањих 

блокова око зоне центра, формирана је модификована ортогоналана насељска мрежа 

улица са карактеристичним продорима категорисаних саобраћајница. 
 

У оквиру регулационих ширина траса категорисаних путева кроз насеље Оџаци– 

главних насељских саобраћајница (ДП бр.12, општински пут), елементи попречних 

профила су на релативно задовољавајућем нивоу у квантитативном (неопходни  

елементи профила: коловозне и површине за кретање пешака) и квалитативном смислу 

(експлоатационо стање саобраћајних површина). 
 

У уличним коридорима (регулационе ширине) осталих саобраћајница степен 

изграђености варира, са повољним ширинама регулације (изузев блоковских продора и 

колско-пешачких  прилаза у периферним сегментима мреже), са различитим ширинама 

коловоза (3,0-6,0 m) и релативно одговарајућим степеном опремљености 

саобраћајница. Осим траса категорисаних путева (ДП, ОП) кроз насеље и већина 

осталих насељских саобраћајница је опремљена савременим коловозним површинама.  
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Немоторна кретања у насељу су заступљена у великом обиму, узимајући у обзир 

традицију прелажења унутарнасељских растојања, геоморфологију и конфигурацију 

терена. Пешачки саобраћај се обавља у оквиру регулација свих насељских 

саобраћајница, док се бициклистички саобраћај углавном обавља по коловозним 

површинама. Ширине регулације уличне мреже погодују овим видовима кретања. У 

постојећем стању капацитети за одвијање немоторних кретања (посебно 

бициклистичких) нису на потребном безбедносном нивоу, јер се већина налази у 

оквиру коловозних површина. Постојеће стање изграђености и опремљености пешачких 

стаза пружа релативно задовољавајући ниво комфора кретања пешака у оквиру 

насељског простора. 

 

Стационарни (мирујући) саобраћај у савременим условима одвијања саобраћаја 

представаља значајан проблем и сметњу, посебно са аспекта недостатка капацитета и 

превеликог ангажовања простора. Велика концентрација возила је најизраженија у 

зонама великог генерисања изворно-циљних кретања (централне зоне, зоне 

административних, образовних, спортско-рекреативних и других садржаја), са врло 

негативним последицама на безбедност кретања и услове одвијања саобраћаја. 

 

Оџаци, као насеље са значајним урбаним капацитетом, као центар општине на 

значајним транзитним правцима, такође има проблеме тражње за паркирањем, посебно 

у вршним оптерећењима (јутарње-преподневни, дневни, недељни и сезонски 

„шпицеви“). У претходном периоду су учињени парцијални кораци на решавању 

проблематике стационарног саобраћаја (обележавање и резервација изграђених 

паркинг површина) са различитим резултатима. 

 

Железнички саобраћај у обухвату Плана је присутан преко железничких капацитета: 

- једноколосечне електрифициране пруге (регионалне бр.207/Е-85 у мрежи) Нови 

Сад – Оџаци - Богојево  (карактеристике пруге: Vmax=35-75 кm/h, 160 KN осовински 

притисак); 

- станице Оџаци (путничко – робна); 

- индустријске пруге за Хипол а.д.. 

 

Основни транспортно - безбедносни елементи су на релативно ниском  нивоу у односу 

на ранг и значај пруге: носивост пруге, експлоатациона брзина, похабаност горњег 

строја: шина, скретница, прагова, сигнала, сигналних и пружних ознака, путних 

прелаза и др., односно може се констатовати да осим смањене тражње за транспортом 

железницом, саобраћај предметном пругом није на високом нивоу и због горе 

наведених техничких параметара пруге.  

 

Постојеће стање у оквиру обухваћеног простора насеља Оџаци у домену изграђености 

саобраћајне инфраструктуре је релативно задовољавајуће, али након снимања стања и 

саобраћајне анализе, констатовани су следећи проблеми у функционисању насељске 

саобраћајне инфраструктуре: 

- релативно неповољна безбедносна ситуација у конфликтним зонама – централни део 

насеља (трасе ДП и укрштаји мреже ниже хијерархијске структуре, посебно у 

ситуацијама дневних/недељних флуктуација саобраћајног оптерећења – транзитирање 

тешких теретних возила кроз насеље);  

- неповољна ситуација на  укрштајима регионалне пруге са насељском мрежом: већина  

путних прелаза -  укрштаја су у нивоу, што имплицира безбедносне проблеме у 

комуникацији делова насеља са обе стране пруге; 

- недовољна регулациона ширина појединих насељских саобраћајница, посебно 

унутарблоковских колских и пешачких продора/пролаза; 

- недовољна хијерархијска разврстаност насељских саобраћајница; 

- непостојање  у квантитативном и квалитативносм смислу капацитета за немоторни 

саобраћај (недовољан број бициклистичких стаза/ трака), тј. низак ниво безбедности 

ових учесника у саобраћају; 

- недовољан број паркинг површина, нарочито у оквиру зоне централних садржаја у 

вршним периодима; 
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- непостојање простора за паркирање теретних и комерцијалних возила; 

- неповољно експлоатационо и инфраструктурно стање железничког саобраћаја. 

 

Водна и комунална инфраструктура 

    

Снабдевање водом 

 

Постојећа водоводна мрежа у Оџацима је оријентационе дужине од око 50 км, и 

тренутно подмирује скоро 3.500 кућна прикључка. Од постојеће мреже, преко 70% 

изведено је од азбест-цементних цеви, док је остатак (новија мрежа) изведен од ПВЦ 

цеви. Тренутно је на мрежи активно 170 противпожарних хидраната. Проблем 

постојеће водоводне мреже је, пре свега материјал од којег је изведена, цеви којима је 

прошао рок трајања, услед чега се јављају честе хаварије. На ово се надовезују 

проблематични спојеви, те генерално потдимензионисани магистрални водови који 

узрокују недостатак воде на вишим котама. Траса водоводне мреже кроз насеље је 

добро постављена, и у потпуности задовољава све критеријуме. Оно на чему треба 

инсистирати је замена дотрајалих цеви новим, од квалитетнијег материјала и 

хидраулички димензионисаним у складу са стварним потребама корисника.  

 

Насељски водозахват се налази у југозападном делу насеља. Током претходног 

периода, насеље се снабдевало пијаћом водом са три издани на различитим нивоима 

залегања (око 230 м, око 120-140 м, и око 80 м дубине). Накнадним анализама 

квалитета пијаће воде са све три издани, као и контролом издашности бунара, 

констатовано је да ће се снабдевање пијаћом водом Оџака оријентисати на прву 

(уједно и најплићу) издан, која се дакле налази на дубини од око 80 м. Та и таква вода 

је додатно оптерећена углавном повећаном концентрацијом амонијака, гвожђа и 

мангана. Неповољност оријентације на ову водоносну издан је веома скроман повлатни 

(заштитни) слој. 

 

Одвођење и пречишћавање вода 

 

У Оџацима постоји само делимично изведена фекална канализација (приближно 6 км 

мреже). Најстарији део мреже, дужине 1,8 км изведен је од керамичких цеви, док је 1,2 

км изведено од азбест-цементних цеви, а 9,0 км од ПВЦ цеви. Извођење преостале 

мреже је условљено почетком радова на ППОВ. Наиме фекалне отпадне воде се 

тренутно преко грубог шљунчаног филтера упуштају у Јегричку, те потом у канал ДТД 

као крајњи реципијент. 

 

ППОВ није изведен, иако за њега постоји пројектна документација, тако да се отпадне 

воде из фекалне канализације непречишћене упуштају у канал Јегричка. Такође се и 

отпадне воде индустрије које су механички пречишћене (преталожене) упуштају у овај 

канал. Из ових разлога канал Јегричка је најдеградиранији простор у К.О. Оxаци. 

Предвиђена локација за ППОВ, је североисточно од насеља (унутар радне зоне).  

 

Мрежа атмосферске канализације изведена је у дужини од око 20 км, од чега је 2 км 

зацевљена мрежа, а остало су отворени канали положени уз уличне саобраћајнице. 

Распрострањеност мреже по насељу је добра, мада иста недостаје у новоформираним 

уличним коридорима. Проблематика евакуације атмосферилија је у слабој вези 

реципијената са атарским каналима. Предвиђено решење подразумева напуштање 

старих реципијената (депресије које се налазе по ободу насеља, а настале су вађењем 

глине), и потпуна оријентација директно ка каналској мрежи, чиме ће се прикупљене 

воде ефикасније одводити из насеља и на тај начин делимично смањити опасност од 

плављења високих нивоа подземних вода. 
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Електроенергетска инфраструктура 

 

Снабдевање електричном енергијом обезбеђено је из трансформаторске станице 

110/20/10 kV „Оџаци“, преко 20(10) kV извода на које су прикључене дистрибутивне 

трансформаторске станице напона 20(10)/0,4 kV које заједно са 20(10) kV водовима 

чине средњенапонску мрежу. Из дистрибутивних трансформаторских станица путем 0,4 

kV извода електрична енергија се испоручује крајњим купцима. 

 

Постојећа нисконапонска мрежа је највећим делом надземна. Електроенергетска 

мрежа је изграђена у коридорима постојећих улица. 

 

Реконструкција нисконапонске мреже у насељима је делимично извршена, те је 

потребно у потпуности исту извршити. 

 

Електронска комуникациона инфраструктура 

 
Телекоминикациона инфраструктура на подручју насеља Оџаци, којом су обухваћени 

телекомуникациони објекти, телефонска чворишта, спојни путеви и примарна мрежа у 

насељима већим делом, и по квалитету и по капацитету су на задовољавајућем нивоу. 

 

Секундарна мрежа је на задовољавајућем нивоу, највећим делом изграђена подземним 

кабловима и довољног је капацитета. 

 

У насељу постоји кабловска ТТ канализација у улицама Сомборска, Жељезничка и на 

углу улица Сомборска-Кнез Михајлова, Сомборска-Штросмајерова и Иве Лоле Рибара-

Војводе Путника. Извршена је аутоматизација и дигитализација телекомуникационе 

опреме и система. Спојни путеви између телефонских централа су остварени оптичким 

кабловима. 

 

Насеље је покривено јединицом поштанске мреже, као и системом мобилних 

комуникација постојећих оператера, преко антенских система постављеним на 

антенске стубове.  

 

На подручју обраде РТС нема емисионих објеката – предајника, репетитора као ни СТ и 

КТ предајника. Такође, нема ни постојећих РР коридора РТС.  

 

Термоенергетска инфраструктура 

 

Просторним планом општине Оџаци планирана је гасификација целе општине изграњом 

изградњом разводног гасовода за Оџаке и ГМРС „Оџаци“, као и дистрибутивне челичне 

и полиетиленске гасоводне мреже и МРС за гасификацију свих насељених места у 

општини. Планска решења за гасификацију општине Оџаци су у међувремену 

реализована, тако да су сва насељена места у општини су гасификована. 

  

Насеље Оџаци снабдева се природним гасом преко гасовода транспортног гасовода од 

РГ-04-15 до ГМРС „Оџаци“ и  дистрибутивне гасоводне мреже до индустријских, 

комумалних потрошача и широке потрошње. 

 

Постојећа гасоводна мрежа у насељу Оџаци (полиетиленски гасоводи ниског притиска 

и полиетиленски и челични гасоводи средњег притиска) су у добром стању. 

Снабдевање топлотном енергијом врши се из гасоводног система путем индивидуалних 

ложишта. Већина индустријских комплекса користи природни гас. 
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3.6. ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА  
 

Природна добра 

 

Према подацима из важећег Плана генералне регулације једино заштићено природно 

добро на подручју обухвата Плана је споменик природе „Мешовити дрворед платана у 

Оџацима“, у Сомборској улици, који заузима површину 0,1275 ha. 

 

Поред овог споменика природе на територији насеља нема природних добара 

планираних за стављање под заштиту. 

 

Коначни подаци о стању природних добара на територији насеља биће евидентирани 

након добијања услова од стране Завода за заштиту природе. 

 

Културна добра 

 

Ha простору насеља Оџаци евидентирани су, на основу анализе и валоризације 

утврђене споменичке вредности и вредности урбаних и физичких структура, у складу 

са Законом о културним добрима, простори и објекти који чине идентитет простора и 

усмеравају његов будући развој. 

 

Од стране надлежног Завода за заштиту споменика културе израђен је списак 

постојећих непокретних културних добара као и мере заштите истих, у циљу издавања 

претходних услова за израду важећег ПГР насеља Оџаци из 2011. год. 

 

Коначни подаци о стању културних добара, на територији насеља, биће евидентирани 

након добијања услова од стране Завода за заштиту природе. 

 

 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Одрживи градови и урбана насеља су она у којем је економски, социјални и просторни 

развој тако осмишљен и реализован да траје и који обезбеђује квалитет живота свим 

грађанима. Одрживи градови и насеља користе своја богатства и ресурсе на којима 

њихов развој почива и од којих зависи, на начин који не угрожава расположивост 

ресурса и њихово дугорочно коришћење.  

 

Одрживи развој се остварује кроз интегрaцију и унапређивање економског, еколошког, 

социјалног и просторно-физичког развоја. То значи обезбеђивање таквог просторног 

развоја који ће заједно са заштитом и унапређењем животне средине, одрживим 

начином коришћења ресурса, заштитом градитељског наслеђа и очувањем других 

природних и створених вредности, омогућити задовољавање потреба садашњих као и 

будућих генерација. 

 

Одрживи градови и насеља обезбеђују и одржавају сигурност од природних или руком 

човека створених хазарда који могу угрозити њихов развој (према: UN Habitat, 

UNHCS/UNHSP (United Nations Human Settlements Programme). 

 

Материјал за рани јавни увид садржи текстуални и графички део и дефинише опште 

циљеве израде Плана. Предлаже орјентационо: обухват Плана, грађевинско подручје, 

претежну намену земљишта и потребне нумеричке показатеље. 

 

Општи циљ израде Плана генералне регулације насеља Оџаци је дефинисање намене 

површина, регулација јавних намена и јавних површина за које је предвиђено 

утврђивање јавног интереса, утврђивање правила уређења и правила грађења. 

 

Општи циљеви израде Плана су обезбеђење основних принципа развоја Оџака. 
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Материјалом за рани јавни увид су предвиђене следеће просторне интервенције: 

 Проширење површина намењених раду. 

 Резервисање површина за потенцијалне потребе за новим радним површинама у 

будућности. 

 Проширење зоне за једнопородично становање. 

 Обезбеђивање површина за мешовиту и вишепородичну изградњу. 

 Проширење централних зона (проширење примарне централне зоне, утврђивање 

секундарних центара, промена карактера изградње у централним зонама). 

 Изградња насељског спортског центра, уређење обала и акваторија, угоститељство, 

спортски терени итд. 

 Одређивање правила и зона заштите градитељског наслеђа. 

 Одређивање правила заштите природних добара. 

 Проширење понуде јавних функција. 

 Резервисање површина за нове инфраструктурне правце и објекте: 

- изградња обилазнице око Оџака, реконструкција и изградња железничке пруге,  

- Водоснабдевања (изградња и реконструкција водоводне мреже и мреже фекалне 

канализације, изградња пречистача). 

- Електроенергетске мреже (реконструкција мреже и увећање капацитета, 

примарно у радним зонама). 

- Гасне мреже (планирање повећања капацитета мреже). 

 

Појединачни циљеви: 

- преиспитати постојећу границу грађевинског подручја, 

- планирати површине за становање малих густина, 

- планирати површине за становање са радом (мала и средња предузећа, 

пољопривредне делатности – прерада, итд.),  

- у области јавних садржаја осавременити објекте, комуналну опремљеност и 

подразумевану опрему за функционисање објекaта у складу са савременим 

захтевима, 

- у области саобраћајне инфраструктуре дефинисати услове за имплементацију свих 

саобраћајних капацитета који би могли да подстакну привредне активности 

општинског простора, 

- дефинисати начин уређења и утврдити правила изградње водопривредне 

инфраструктуре, 

- дефинисати начин уређења и утврдити правила изградње електроенергетске и 

електронске комуникационе инфраструктуре, 

- дефинисати начин уређења и утврдити правила изградње производних енергетских 

објеката за производњу електричне и топлотне енергије, 

- дефинисати начин уређења и утврдити правила за изградњу термоенергетске 

инфраструктуре, 

- дефинисати правила и мере заштите природних и културно-историјских добара, 

- циљеви озелењавања насеља ће бити усмерени на повећање зелених површина 

појединих категорија, реконструкцију постојећих категорија зеленила и њихово 

међусобно повезивање у систем преко линијског зеленила, 

- дефинисати и спроводити мере заштите животне средине у складу са основним 

принципима одрживог развоја. 

 

Основни циљ израде Плана генералне регулације насеља Оџаци у области привреде је 

обезбеђење просторних услова за развој стабилне привредне структуре која ће у 

будућности омогућити одрживо коришћење постојећих ресурса и компаративних 

предности насеља. 

  

Постоје погодности за развој нових индустријских капацитета у насељу (просторни 

услови, понуда радне снаге, сировинско залеђе), као и за динамичнији развој 

предузетништва у циљу повећања степена запослености и прихода становништва. У 

циљу бржег привредног раста и развоја и повећања конкурентности, привредне 

активности треба усмерити на подстицање флексибилних и тржишно и извозно 

оријентисаних програма МСП (малих и средњих предузећа) и предузетништва.  
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Са просторног аспекта у Оџацима будућим инвеститорима су на располагању радни 

комплекси и производни објекти (brownfield) недовољно искоришћени за привредни 

развој. 

 

Развој терцијарних делатности зависиће од укупног привредног развоја насеља, 

односно биће у директној зависности од раста производње, животног стандарда, као и 

куповне моћи становништва.  

 

Развој капацитета трговине и угоститељства пратиће просторну дистрибуцију 

становништва.  

 

У циљу повећања степена запослености и прихода становништва треба искористити 

постојеће могућности и за динамичнији развој занатства и личних услуга и домаће 

радиности. 

  

У наредном планском периоду капацитети услужног занатства могу се отварати у 

објектима породичног становања по целом насељу. Ограничавајући фактор у смислу 

локације занатских капацитета биће за занате који загађују околину или производе 

буку, вибрације, те се њихово лоцирање не препоручује у зони центра (у близини 

школе, здравствене установе). 

 

Подстицањем развоја капацитета терцијарних делатности достићи ће се ниво који 

захтевају савремени стандарди живљења. 

 

Повећање обима производње (покретање свих планираних садржаја, нових радних 

комплекса и активирање тренутно напуштених) имаће за последицу повећање 

потражње за радном снагом. Као резултат може се очекивати већи прилив становника 

(радника) у Оџаке и повећање потражње за стамбеним површинама. Из поменутих 

разлога предвиђа се формирање нових стамбених зона намењених једнопородичном 

становању, али такође формирање зона намењених мешовитом и вишепородичном 

становању.  

 

Повећање радне снаге у Оџацима покренуће потребу за вишепородичном изградњом, 

па је неопходно унапред резервисати површине и усмерити поменути тип изградње у 

одређени простор. Мешовито становање је идеалан облик за очекиване потребе и 

иницијативе у Оџацима, где ће изградња вишепородичних стамбених објеката ићи 

објекат по објекат у дужем временском периоду. Мешовита изградња омогућава 

међусобно адекватно повезивање у простору једнопородичног и вишепородичног 

становања и постепено прерастање блока из једнопородичног становања у 

вишепородично. 

 

Да би се обезбедило адекватно функционисање планиране функционалне структуре 

насеља и постигли жељени ефекти просторних интервенција на развој Оџака и његово 

регионално позиционирање, неопходна је одговарајућа инфраструктурна мрежа. Без 

одговарајуће инфраструктуре основни развојни циљеви у Оџацима не могу бити 

постигнути. 

 

Основне развојне могућности Оџака мора да прати и развој пратећих садржаја 

(предшколских установа у новим деловима насеља, основних школа, евентуално 

средњих школа оријентисаних ка формирању кадрова за потребе новог тржишта, 

културних и спортских садржаја и јавног, социјалног и здравственог сектора) и 

подизање квалитета живота на што виши ниво. Квалитет живота и становања је један 

од предуслова за привлачење улагача и високо образоване радне снаге, носиоца 

развоја савременог друштва и Оџака у будућности. 
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5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ 

ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА 
ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 

 

Грађевинско подручје насеља Оџаци може се поделити на две велике урбанистичке 

целине: површине јавне намене и остале површине.  

 

Унутар ове основне поделе могућа је даља подела на урбанистичке зоне, према 

основној намени, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама. Та подела 

изгледа овако: 

 

Површине јавне намене 

- централни садржаји од јавног интереса, 

- јавно и заштитно зеленило, 

- комунални садржаји, 

- улични коридори. 

 

Остале површине 

- зона централних садржаја, 

- зона становања, 

- зона радних садржаја, 

- зона спорта и рекреације,  

- комплекс верског објекта. 

 

У циљу обезбеђења основних принципа развоја Оџака овим Материјалом су предвиђене 

следеће просторне интервенције: 

- проширење површина намењених раду, 

- резервисање површина за потенцијалне потребе за новим радним површинама у 

будућности, 

- проширење зона једнопородичног становања, 

- обезбеђивање површина за мешовиту и вишепородичну изградњу, 

- намена површина за туризам, 

- проширење централних зона, 

- одређивање правила и зоне заштита градитељског наслеђа, 

- одређивање правила заштите природних добара, 

- резервисање површина за нове инфраструктурне правце и објекте, 

- проширење понуде јавних функција, 

- намена површина за спорт и рекреацију. 

 

У циљу што квалитетнијег и једноставнијег спровођења Плана, након усвајања, 

Обрађивач у Материјалу предлаже нову нумерацију блокова (графички прилог бр.3), 

па је сходно томе у текстуалном делу Планиране претежне намене коришћена иста.  

 

 

5.1. НАСЕЉСКИ ЦЕНТРИ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
 

Насељски центар у просторној структури сваког насеља представља место 

концентрације различитих централних функција, те самим тим и место концентрације 

људи, кретања и објеката јавних служби. Овој зони се стога, у планирању будуће 

просторне организације насеља, поклања изузетна пажња, јер од њеног просторног 

размештаја, структуре и нивоа планираних функција и објеката, у великој мери зависи 

функционисање читавог насеља. Такође, зона насељског центра је најдинамичнији и 

највиталнији део насељског простора, а најчешће, као што је то случај у Оџацима, и 

његов најстарији део. 
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У функционалној структури градских центара највеће учешће имају делатности 

намењене задовољавању такозваних јавних потреба и терцијалне делатности. Ове 

делатности ће у будућем животу насеља имати све значајније место и по разноврсности 

и по броју и потребним капацитетима својих објеката. 

 

Номенклатура и капацитети ових садржаја намењених опслуживању становништва из 

општинског центра и околине су одређени на бази одређених норматива и 

регистрованих специфичних природних и створених услова који владају у овом 

подручју и на бази оних који ће се тек јавити у планском или постпланском периоду.  

 

С друге стране тенденција убрзаног развоја чини да усвојене програмске поставке, у 

вези номенклатуре и капацитета ових садржаја, имају само привремени и 

оријентациони карактер. Ова њихова особина захтева да сви садржаји буду третирани 

у простору на крајње флексибилан начин. 

 

Функционалној диференцијацији наведених делатности одговара и одређена просторна 

диференцијација. Наиме, док неке од њих јасно испољавају потребу за крајњом 

дисперзијом у урбаном подручју, ради остваривања што тешњег контакта са својим 

корисницима (дечје установе и основне школе на пр.) друге активности испољавају 

тенденцију за крајњом концентрацијом (држава, управа, култура и сл.). 

 
На овакву њихову диференцијацију одлучујућу улогу има карактер саме делатности и 

периодичности њеног коришћења. Уколико је коришћење одређених садржаја 

учесталије потребна је њихова већа дисперзија у ткиву града и обратно. 

 

Предложеним Материјалом предложено је даље развијање постојећег система 

примарног градског центра, али да се допуни новим (секундарним) центрима, као и да 

се из постојећег и планираних центара елиминишу функције које по својој природи не 

припадају центру. На тај начин обезбедиће се равномерна покривеност подручја града 

централним функцијама и успоставиће се нова хијерархија центара према карактеру и 

нивоу „централитета“ функција у њима: 

1. Примарни градски центар 

2. Секундарни градски центри 

3. Специјализовани центар. 

 

Потребно је преиспитати простор намењен за  градски центар у оквиру централне зоне, 

изградњу одређеног броја секундарних центара, као и одговарајућег броја 

специјализованих центара, односно изградњу разгранате мреже центара у Оџацима. 

 

Креирање атрактивне слике града, у чему атрактивни центри и разуђена мрежа 

централних активности игра доминантну улогу, утичу на укупну позитивну слику града 

и примамљиву слику за привлачење туриста. Такође центар Оџака треба да опслужи 

функције општине у целини. 

 

Да би градски центар фунционисао и извршавао намењене функције у граду неопходно 

је да задовољи следеће критеријуме: 

- концентрацију, 

- приступачност, 

- разноврсност, 

- привлачност. 

 

Делатности које се могу планирати у зони јавних намена, у склопу објеката планираних 

за зону или у самосталним објектима су из области: 

- Трговине (трговине, продавнице, тржни центри, робне куће и др.). 

- Услужног занатства (пекарске, посластичарске, обућарске, кројачке, фризерске, 

фотографске и друге занатске радње). 

- Услужних делатности (књижаре, копирнице, видеотеке, хемијске чистионице и др.). 

- Угоститељства и туризма свих врста и обима (хотели, ресторани, кафеи и др.). 
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- Социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи, обданишта, играонице за децу 

и др.). 

- Објекти услужних сервиса (заједничке или централне гараже и др.). 

- Верски објекти. 

- Саобраћајни објекти и терминали. 

- други објекти, уз услов да се ни на који начин не угрожава функционисање зоне и 

да се у складу са наменом и капацитетима може обезбедити потребан, прописан број 

паркинг места за кориснике. 

 

У зонама јавне намене нису дозвољене никакве производне или привредне делатности, 

нити услужно занатске делатности које окружење могу да угрозе буком, гасовима, 

отпадом било које врсте и сл. 

 

5.1.1. ПРИМАРНИ ГРАДСКИ ЦЕНТАР 

 

Центри градова су највиталнији и најдинамичнији делови градског простора и по 

правилу његови најстарији делови. Његов развој и трансформације су непрекидан и 

врло сложен процес који у најширем могућем смислу одражава све промене кроз које 

друштво пролази. Просторни одраз ових промена на центре градова може бити у 

карактеру, програмима и садржају центра, при чему се у истом или измењеном 

физичком изгледу центра мења намена простора и објеката, а може бити усмерен и на 

значајније физичке трансформације, при којима долази до изградње нових објеката, 

доградње и ревитализације старих објеката, рушења дотрајалих објеката, грађења 

нове инфраструктуре и сл. 

 

Планира се формирање примарног градског центра Оџака који би обухватио простор 

следећих блокова (целих и делова): 

o Цели блокови бр.: 37, 38.   

o Делови блокова бр.: 27, 28, 29, 30, 36, 39, 43. 

 

Ово је примарни насељски центар у коме се, испреплетано са осталим садржајима 

насељског центра, налази мноштво садржаја за јавне потребе, односно објеката јавних 

служби од општег интереса из домена: управе и администрације, социјалне заштите, 

културе, образовања, здравствене заштите и комуналних делатности, али и становања. 

 

У функционалној структури зоне центра највеће учешће имају терцијарне делатности – 

пословање са делатностима из области трговине, угоститељства, услуга и слично, које 

ће у будућем животу насеља имати све значајније место и по разноврсности и по броју 

и потребним капацитетима својих објеката. 

 

Такође, променом намене појединих објеката у овој зони, или евентуалном изградњом 

нових објеката (тамо где за то постоје услови) могу се у оквиру насељског центра 

обезбедити простори за развој појединих функција општинског центра. Неколико 

појединачних радних садржаја (комплекса) могуће је реконструисати и преуредити у 

садржаје који се својом наменом уклапају у зону центра. 

 

У зони центра не могу се лоцирати делатности које буком, загађењем ваздуха, воде и 

земљишта, те великим обимом транспорта, негативно утичу на животну средину 

(индустрија, складишта и стоваришта, пољопривредна производња – млинови, силоси, 

узгој стоке и слично). Највећи недостатак насеља Оџаци и његовог примарног центра 

је саобраћајница, државни пут ДП Iб бр.12, који је изузетно оптерећен како путничким 

тако и теретним саобраћајем. Самим тим као неминовност се намеће изградња 

обилазнице чија изградња је планирана свим плановима вишег реда. 

 

Материјалом за рани јавни увид се планира концентрација централних функција у 

примарном градском центру. Постојеће централне функције треба задржати и допунити 

новим у складу са потребама развијеног градског центра.  
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Основна карактеристика примарног градског центра, у функционалном смислу, биће у 

концентрацији терцијалних и јавних делатности, које су од интереса за општину, град и 

припадајуће месне заједнице. У оквиру овог центра биће заступљено вишепородично и 

мешовито становање као и разни радни садржаји - делатности претежно терцијалног и 

квартарног карактера. На тај начин основна функционална одлика овог центра биће у 

његовој израженој полифунционалности. 

 

У зони примарног градског центра (у будућности) не могу се лоцирати делатности које 

буком, загађењем ваздуха, воде и земљишта, те великим обимом транспорта негативно 

утичу на животну средину (индустрија, пољопривредна производња, складишта и сл.). 

Такође, за оне делатности које по својој природи припадају централној зони и налазе 

се данас у њој, али немају одговарајуће просторне услове за даљи развој, решење 

треба тражити у њиховој дислокацији. 

 

Лака доступност примарном градском центру Оџака је обезбеђена његовом самом 

позицијом. Примарни градски центар налази се у средишњем делу насеља. Позиција 

примарног градског центра обезбеђује лаку доступност свим становницима Оџака, као 

и становницима других насеља у општини.  
 

Да би се искористио повољан положај примарног градског центра и обезбедила стварна 

приступачност, неопходно је обезбедити адекватан мирујући саобраћај. Због 

очекиваног повећаног интереса за долазак у примарни градски центар Оџака, очекује 

се пораст потребе за мирујућим саобраћајем. Из тог разлога неопходно је обезбедити 

одговарајући број паркинг места и изградити одговарајући број јавних гаража. 
 

Приступачност подразумева и једнаку доступност јавних простора и објеката свим 

категоријама становништва (деци, старима, лицима са инвалидитетом). Неоходно је при 

планирању партерних уређења (урбани мобилијар) водити рачуна да се обезбеди 

равноправно кретање лица са инвалидитетом, деце и старих у јавном простору. Исти 

принципи важе и при пројектовању објеката. 
 

Разноврсност и привлачност су два битна критеријума за адекватно функционисање и 

опстајање градског центра. Велики број различитих садржаја и функција у оквиру 

градског центра представља разноврсност. Примарни градски центар Оџака са 

испреплетеним функцијама администрације, управе, образовања, пословања, 

угоститељства и трговине пружа адекватну разноликост садржаја. Планирано 

проширење примарног градског центра уз увођење нових садржаја и замену 

неадекватних са новим, примеренијим и атрактивнијим, повећаће понуду садржаја у 

самом центру. Постојећи садржаји у централној зони Оџака су недовољни, неповезани 

и не дају слику градског центра. Планирана разноврсност садржаја центра треба да 

обезбеди високу привлачност простора. Остаје да се при замени грађевинског фонда 

као и код изградње нових садржаја води рачуна о естетици, визуелном идентитету 

Оџака и препознатљивости. При обликовању објеката и фасада тежити уклапању у 

карактер и идентитет Оџака и поштовању изграђених, естетски и историјски вредних 

објеката. Активности на унапређењу и заштити амбијенталних вредности овог простора 

захтевају претходно дефинисање жељеног карактера овог амбијента кроз израду 

студија, евентуално конкурса за уређење централне зоне, те након тога израду 

одговарајуће законом предвиђене урбанистичке документације.  

 

Делатности које се могу планирати на површинама централних садржаја су из области: 

пословно-административне делатности, делатности из области образовања, здравства, 

социјалне заштите, културе, трговине на мало, угоститељства и туризма, услужног 

занатства, услужних делатности, затим спорта и рекреације, комуналних услуга, 

верских садржаја, пословно-административне делатности и других садржаја.  

 

У зони централних садржаја примењиваће се услови грађења дати овим Планом, у 

зависности од основне намене објекта:  

- Објекти јавне намене; 
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- Вишепородични објекат - стамбени, стамбено-пословни или пословно-стамбени 

објекат ; 

- Породични објекат - стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени објекат; 

- Пословни објекат; 

- Помоћни објекат. 

  

5.1.2. СЕКУНДАРНИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ 

 

У насељу су планирани и секундарни центри, у блоковима бр. 14, 58, 65. 
 

Секундарни градски центри ће заправо бити подцентри чија је основна функција у 

задовољавању свакодневних потреба грађана у области снабдевања, образовања, 

здравствене заштите, бриге о деци предшколског узраста, старих и лица са смањеним 

способностима, угоститељства, разних услуга (пошта, банка и сл.) као и одређених 

јавних функција на нивоу припадајућих блокова (спортско-рекреативне површине и 

др.).  

У складу са својом основном улогом, ови секундарни градски центри морају да буду у 

тесној вези са становањем и стога ће бити дисперзно распоређени у будућем градском 

ткиву чиме ће у великој мери бити побољшано и уравнотежено опслуживање 

припадајуће популације. 

 

При лоцирању секундарних градских центара, као основни критеријуми при 

одлучивању о потенцијалним локацијама разматрана је концентрација становништва. 

Већа концентрација становништва у ширем кругу, ради смањења притиска на градски 

центар, намеће формирање секундарног градског центра. Из тих разлога предлаже се 

лоцирање секундарних градских ценатара и у осталим деловима насеља. Други битан 

критеријум је приступачност. Локација секундарног градског центра мора бити лако 

доступна у саобраћајном погледу (пешачких и колских комуникација и обезбедити 

довољне површине за мирујући саобраћај). 

 

Номенклатуру и капацитете садржаја секундарних градских центара није могуће тачно 

одредити у овом тренутку јер то зависи од многих фактора и услова који нису познати 

и стога је просторна дисперзија ових садржаја планирана крајње флексибилно.  

 

5.1.3. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ 

 

Специјализовани центри, као монофункционални центри, у просторном смислу 

егзистирају или као подцентри у оквиру друштвених центара вишег реда, или као 

појединачне енклаве у насељском ткиву. 
 

Као специјализовани центри у Оџацима су дефинисани: установе за средње 

образовање, спортско-пословни центар насељског и ширег значаја и верски објекти. 

 

Постојећи средњошколски центри: гимнaзиja „Joвaн Joвaнoвић Змaj“,  Тeхничкa шкoлa 

Oџaци и економска школа, у цeнтру нaсeљa у блоку бр 23 и 33. и надаље ће остати у 

постојећим просторним оквирима јер задовољавају савремене педагошке нормативе. 
 

Постојеће двe шкoлe oснoвнoг oбрaзoвaњa: OШ „Брaнкo Рaдичeвић“ и OШ „Мирoслaв 

Aнтић“ у блоковима 23е и 38б. 

Пошто ће спортско-рекреативни центри бити посебно обрађени у поглављу 5.5. „Зона 

спорта и рекреације“ овог Материјала, због избегавања непотребног понављања, они 

овом приликом неће бити приказани. 

 

Вишенационална средина Оџака одликује се различитим конфесијама чији храмови се 

налазе на више локација у граду, у блоковима бр. 23е и 27д. Евентуална потреба за 

изградњу новог храма  могућа је и на другим локацијама које ће се накнадно одредити. 
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Намеће се и потреба за изградњом геронтолошког центра са домом за стара лица, који 

може бити специјализовани монофункционални центар (у којима је заступљена једна 

функција) или специјализовани полифункционални центар (у којима је заступљено 

више компатибилних функција, а којима та форма организације највише одговара), 

мања болница или центар за специјализована лечења.   

 

Јавне службе 

 

По појмом јавних служби, према Закону о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 

42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 83/14-др.закон) сматрају се „установе, предузећа и 

други облици организовања утврђени законом, који обављају делатности односно 

послове којима се обезбеђује остваривање права грађана односно задовољење потреба 

грађана и организација, као и остваривање другог закона утврђеног интереса у 

одређеним областима.  

 

Концепција јавних служби у будућем Оџацима базирана је на нормативима који су 

утврђени Просторним планом Републике Србије, као и будућих потребама и 

могућностима да се ови садржаји реализују. Концепција развоја јавних служби у 

Оџацима, општинском центру, израдом плана обухватиће посебна правила изградње,   

урбанистичке показатеље за: 

- области социјалне заштите и предшколског васпитања и образовања, 

- области образовања, 

- области културе, 

- области здравствене заштите, 

- области информација и комуникација, 

- области јавне управе и јавних предузећа. 
 

Поред наведених садржаја јавних служби и предузећа у будућности биће могуће 

формирање и других јавних служби и садржаја на погодним местима и то како у 

јавном, тако и у приватном сектору власништва. 
 

 

5.2 СТАНОВАЊЕ 
 

За процену будућег становања у насељу Оџаци основни захтев треба да потиче из 

пројекције демографског раста насеља, броја и структуре домаћинства и др. Према 

последњем попису становништва 2011. године у центру општине живи 8811 

становника, што је око 29,2% укупне општинске популације. Концентрација 

становништва у највећем насељу општине је очигледна, као што је очигледан и пад 

броја становника како на нивоу насеља тако и на нивоу општине. Међутим евидентно 

је и да долази и до раслојавања породица (све је мање четворочланих, углавном су 

двочлане, а све чешће и самачке), па је самим тим неопходно обезбедити нове 

просторе за изградњу. 
 

Под претпоставком да ће се одређени простор за будућу стамбену изградњу обезбедити 

у постојећим стамбеним зонама, реконструкцијом постојећег стамбеног фонда и 

изградњом новог (погушћавањем) обезбедиће се зоне за нову стамбену изградњу. 
 

Реализација планских циљева у погледу становања одвијаће се превасходно кроз 

реконструкцију и замену постојећег стамбеног фонда. С обзиром на активности 

становништва и све већу улогу мале привреде и пољопривреде, потребно је размотрити 

посебан облик становања са могућношћу бављења малом привредом и пољопривредом. 

Потребно је обезбедити и зону за нову стамбену изградњу, становање малих густина 

(резиденцијално становање). 
 

У насељу ће бити заступљена два вида стамбене изградње: породично и 

вишепородично. Подтип породичног становања биће становање комбиновано са малом 

привредом или пољопривредом. 
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У односу на величину грађевинске парцеле у оквиру ове зоне може се извести условна 

подела на породично становање градског типа, породично становање 

"пољопривредног" типа, као и породично становање са радом. 
 

У циљу задовољења актуелне потребе становништва за приватним предузетништвом, 

предвиђа се могућност да се у склопу становања остваре одређени садржаји 

пословања који су у служби задовољавања потреба становништва, а који својом 

делатношћу неће имати штетног утицаја на околину:  пословање, јавни и комерцијални 

садржаји, мала привреда, спорт и рекреација, комунални објекти, сервиси, бензинске 

станице, верски објекти и др., с тим да је њихова заступљеност на нивоу зоне  

одређена и то: 

- мах 40 % у зони малих густина, 

- мах 50 % у зони средњих густина, 

- мах 60 % у зони великих густина. 
 

У зони становања великих густина (зона центра) грађење се усмерава на реализацију 

недостајућих пратећих садржаја становања и садржаја примерених за централну зону: 

пословање свих врста, јавни, комерцијални садржаји, спорт и рекреација, школски 

објекти, објекти културе, верски објекти, комунални објекти и др., као и уређење 

простора за паркирање и гаражирање возила. 

 

5.2.1. ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

 

Породично становање и даље ће у Оџацима бити најзаступљенији вид становања.  

Под овим типом становања се подразумева становање у породичним стамбеним 

објектима приземним или спратним, максималне спратности П+1+Пк (приземље+једна 

етажа+поткровље), у стамбеним зонама малих или средњих густина. 

 

 
Урбанистички показатељи Породично становање  

малих густина 
Породично становање  

средњих густина 

Густина насељености 50-150 ст/ha 150-300 ст/ha 

Индекс изграђености 1,0 1,6 

Индекс заузетости мах 40% мах 50% 

% Зеленила мин 30% мин 30% 

 

Уколико се укаже потреба за повећањем густине становања (насељености становништва) 

постоје инфраструктурно опремљене резерве расположивих парцела, које се налазе у 

већ формираним блоковима. 

 

 Породично становање са делатношћу мале привреде или пољопривреде  

Имајући у виду величине постојећих парцела намењених породичном становању, као и 

велики број пољопривредних газдинстава у насељу, са тенденцијом пораста броја 

истих, и немогућност адекватне просторне организације стамбеног и економског дела 

парцеле, у рубним деловима насеља планиране су површине намењене породичном 

становању са радом (са делатностима мале привреде и пољопривреде).  

 

На површинама предложеним за ову намену би се на адекватан начин организовало 

становање а истовремено омогућило и обављање производних активности (везаних за 

занатство, услужне делатности, прераду локалних пољопривредних производа и сл.), 

бављење пољопривредом - земљорадњом (откупне станице, стакленици, складишта, 

силоси, хладњаче, итд.) као и узгојем животиња за сопствене потребе. Наведене 

делатности могу се планирати уз услов да технолошки процес производње и пратеће 

активности не угрожавају животну средину, односно да не утичу на загађење 

земљишта, воде, ваздуха, не стварају буку и вибрације и ни на који начин не ремете 

основну намену - становање.  
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Парцеле које су предложене за ову намену имају већу површину, неопходну за 

адекватну организацију планираних садржаја, а такође имају и постојећи излаз на 

јавну површину. Код овог вида становања треба посебно водити рачуна о просторној 

организацији парцела у погледу стамбеног и економског дела. Неопходно је 

регулисање услова под којим се стока може држати, и локацијски и количински, 

дефинисање адекватне величине парцеле као и положаја планираних објеката и 

удаљености од постојећих објеката. 

 

Намена: становање са радом 

Индекс заузетости:: макс. 50% 

Индекс изграђености: макс. 1,6 

Спратност објеката: макс. П+1+Пк 

 

5.2.2. МЕШОВИТА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (ЗОНА СТАНОВАЊА СРЕДЊИХ 

ГУСТИНА) 

 

Под овим типом становања подразумева се породично и вишепородично становање на 

заједничком простору (блоку). Овај тип становања се одликује свим особинама које 

поседују и његови саставни делови. Код овог вида становања треба посебно водити 

рачуна да се не угрозе парцеле, тј. објекти породичног становања.  

 

5.2.3. ВИШЕПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (ЗОНА СТАНОВАЊА ВЕЛИКИХ 

ГУСТИНА) 

 

Под овим видом становања подразумева се изградња стамбених објеката за становање 

више породица (више од 3 стамбене јединице), спратности до П+4+Пк (приземље+пет 

етажа). За остваривање садржаја пословања намењује се приземље (евентуално прва 

етажа) при чему објекти могу бити стамбени, стамбено-пословни или пословно-

стамбени. 

 

Одређивање нових стамбених зона извршиће се у сагласности са свим осталим урбаним 

структурама и на терену уоченим тенденцијама спонтаног заузимања простора.  

 

На површинама намењеним становању дозвољена је изградња објеката компатибилних 

намена и то: пословних објеката из области: угоститељства (објекти за исхрану и пиће, 

објекти за пружање услуга смештаја), снабдевања становника (трговине на мало, 

продавнице), занатства и услужних делатности (пекарске, посластичарске, обућарске, 

кројачке, фризерске, фотографске и друге занатске радње, цвећаре, књижаре, 

фотокопирнице, хемијске чистионице и сл.), објеката из области здравства, дечије 

заштите, образовања, културе и верских објеката, с тим да су обезбеђени услови 

заштите животне средине (посебно заштита од буке). 

 
Урбанистички показатељи Становање великих густина 

Густина насељености 350-600 ст/ha 

Индекс изграђености макс. 2,4 

Индекс заузетости макс. 60% 

 
% зеленила 

- мин 10% за компактне блокове 
- мин 20% за отворене и полуотворене блокове 

 

 

5.3. РАДНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Планом генералне регулације је потребно створити неопходне просторне услове за 

даљи развој индустрије и одговарајућих пратећих капацитета, на бази горе изнетих 

принципа. У том смислу, просторна организација производних функција у Оџацима, 

реализоваће се кроз два типа просторних јединица: 

- радне зоне (постојеће, планиране) и 

- појединачне просторне јединице. 
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5.3.1. РАДНЕ ЗОНЕ 

 

Радна функција има фундаментални значај и улогу у садашњој и будућој 

функционалној структури насеља. Наиме, једино ова градска функција је у правом 

смислу градотворна, односно моторна покретачка снага од које у највећој мери зависи 

економски, друштвени, па и просторни развој града. Стога у правилном решавању 

просторних проблема за потребе несметаног одвијања ове функције, у процесу израде 

Плана мора бити посвећена посебна пажња. 

 

Ове зоне имају потребне опште и специфичне факторе атрактивности који се огледају у 

повољној функцији у односу на град, могућности комуналног опремања и изградње 

заједничких, пратећих садржаја, доброј саобраћајној опслужености, могућности 

комуналног опремања и изградње заједничких пратећих садржаја, могућности 

опремања са енергетским и другим инфраструктурним системима. 

 

Капацитети услужног занатства пратиће просторну дистрибуцију становништва, док ће 

се капацитети мале привреде и индустрије лоцирати у блоковима бр. 2, 16, 18, 19, 53, 

54, 55, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79 насеља, у различитим зонама (велика, средња и 

мала, ….), у складу са принципима размештања производних капацитета. 

 

У оквиру радне зоне лоцираће се индустрије са великим просторним захтевима и 

великим обимом транспорта, као и капацитети који са становишта заштите животне 

средине нису компатибилни са становањем и функцијама насељског ткива. 

 

Радне зоне треба да буду формиране у складу са постојећом и будућом просторном 

функционалном структуром насеља, са технолошком повезаношћу појединих 

производних јединица, а истовремено и у складу са основним инфраструктурним 

системима насеља. У оквиру једне зоне треба да се групишу предузећа која су 

међусобно технолошки повезана, која имају сличан степен штетног утицаја на околину 

и имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог опслуживања. 

 

Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле 

 

Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у радној зони са 

платоима и саобраћајницама је 2,1. 

 

Максималан дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле је 70%. 

 

У склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина. 

 

Највећа дозвољена спратност и висина објеката 

 

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су 

спратности: 

- пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље). У изузетним 

случајевима дозвољава се и већа спратност кад пословни објекти представљају 

просторне репере већих комплекса; 

- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако то 

захтева технолошки процес производње; 

- складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље+једна етажа); 

- помоћни објекат макс. спратности П, а макс. висине до 6,0 m. 

 

5.3.2. ПОЈЕДИНАЧНЕ РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

У будућој просторној и функционалној структури града биће и надаље заступљени 

појединачни радни комплекси од којих је већи број већ затечен и наставиће да 

егзистирају и у будућности, са мањим или већим просторним изменама. 
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Планира се лоцирање већег броја радних садржаја у склопу зоне становања и 

централних садржаја као пратећих функција. У ову категорију радних садржаја 

убрајају се услужни-угоститељски-занатски садржаји.  

 

У оквиру појединачних просторних јединица у насељу могу се развијати мањи 

производни и услужни капацитети чија делатност нема негативан утицај на животну 

средину, тј. не утичу на загађење земљишта, воде, ваздуха и не стварају буку и 

вибрације и који задовољавају услове изградње који ће бити утврђени Планом 

(величина парцеле, степен изграђености, приступ на јавни пут, компатибилност са 

околним садржајима, усклађеност са окружењем у амбијенталном смислу итд.). 

 

У склопу основног насељског ткива (становање, шира зона центра) могу се градити и 

развијати они капацитети чија технологија рада нема негативних утицаја на животну 

средину, заштићена природна и непокретна културна добра, који нису у колизији са 

планираном преовлађујућом наменом зоне и парцеле на којој се гради, уз услов да 

просторне могућности парцеле (индекс изграђености, индекс заузетости, приступ јавној 

саобраћајници и сл.) то дозвољавају. 

 

На површинама намењеним пословању могућа је изградња објеката пословања из 

области: туристичко-угоститељских садржаја (објекти за пружање услуга смештаја – 

хотели, мотели, конгресни центри и сл; и објекти за исхрану и пиће), трговине (тржни 

центри већих површина, простори изложбено продајног карактера, сајамски-

манифестациони простори,  и сл.). 

 

 

5.4. ТУРИЗАМ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА  
 

Просторе намењене туристичким активностима могуће је формирати поред спортско 

рекреативних садржаја, било активне или пасивне рекреације, градског стадиона са 

свим пратећим садржајима, затворених и отворених спортских терена, које су 

компатабилне са спортско рекреативном зоном: туристички објекти, угоститељски 

објекти, објекти услужне делатности и сл. 

 

У обалном појасу канала, могу се планирати објекти за спорт, туризам, рекреацију под  

условом да не умањују функционалност канала. 

 

Спорт и рекреација заузимају све значајније место у функционалној структури сваког 

савремено конципираног насеља, у циљу очувања здравља и добре кондиције свих 

добних група становништва. Развој физичке културе је основ јачања физичког и 

менталног здравља становништва. 

 

Најзначајнији и најперспективнији простор за организовање наведених садржаја је у 

блоковима бр. 3 и 4(код базена), као и код фудбалског стадиона у блоку бр. 38д. 

 

Постојеће површине намењене спорту и рекреацији се задржавају на постојећим 

локацијама. У склопу наведених површина могуће су интервенције - обогаћење 

садржаја, уређење терена, изградња, реконструкција и доградња пратећих објеката и 

слично, у циљу побољшања услова функционисања. 

 

У наредном планском периоду треба обезбедити и нове спортско-рекреативне садржаје 

који ће становништву насеља а нарочито младима, омогућити правилније и садржајније 

организовање слободног времена. 

 

Такође, мањи спортско-рекреативни садржаји, комерцијалног карактера (фитнес и 

аеробик центри, теретане, тениски терени, куглане и сл.) се могу и убудуће развијати 

на осталом земљишту, у зони насељског центра, становања или радних садржаја.  
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Планирани спортско-рекреативни садржаји у насељу намењени су пре свега 

становницима Оџака свих старосних група, затим корисницима из околних места, али и 

потенцијалним туристима. 
 
 

5.5. КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ 
 

У ову категорију сврстане су све површине чији садржаји су неопходни за достизање 

одговарајућег нивоа комуналне опремљености насеља. Њихова основна функција је да 

обезбеде несметано и квалитетно функционисање садржаја осталих намена, односно 

насеља у целини. 

 

Комплекс зелене пијаце не задовољава санитарно хигијенске услове и неопходно је 

планирати тржницу, са отвореним (зелена пијаца) и затвореним делом.  

 

Планским решењем предвиђа се проширење површина за сахрањивање (гробље) –

плански је опредељена и резервисана површина за проширење.  

 

Инфраструктурна постројења за снабдевање електричном енергијоим и гасом: 

трансформаторске станице, главна мернорегулациона станица и мернорегулационе 

станице задржавају се на постојећим локацијама и у оквиру постојећих габарита, а 

правила за уређење, за реконструкцију постојећих и за изградњу нових биће 

дефинисана у фази израде Нацрта Плана. 

 

Телекомуникациони објекти у функцији електронских комуникација: јединице 

поштанске мреже и комутациона чворишта задржавају се у оквиру постојећих локација, 

а по потреби ће се извршити повећање капацитета у складу са захтевима.  

 

Комплекси јавних предузећа задужених за управљање насељском комуналном 

инфраструктуром и комуналним делатностима задржавају се на постојећим локацијама. 

 

 

5.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Концепција озелењавања насеља ће бити усмерена на повећање зелених површина 

појединих категорија, реконструкцију постојећих, и њихово међусобно повезивање у 

систем зеленила. 

 

Све постојеће категорије јавног зеленила (парк, скверови и улично зеленило) ће, 

уколико то буде могуће, бити реконструисане, а улично зеленило ће бити формирано у 

деловима насеља где ова категорија зеленила не постоји. Зелене површине, постојеће 

и планиране, било да су на простору центра, стамбеног блока, око јавних објеката или 

у оквиру саобраћајне намене, треба уредити у пејзажном стилу, врстама већих 

естетско-декоративних својстава. 

 

Зелене површине ограниченог коришћења ће бити реконструисане или формиране, оне  

треба да прате садржаје основне намене – породично становање, школске установе, 

радне површине и спортско-рекреативни садржаји. 

 

Зелене површине специјалне намене формирати у оквиру насељског  гробља и у 

оквиру комуналних површина (изворишта водоснабдевања и пречистача отпадних 

вода). Оне ће бити формиране у склопу рекултивације девастираних површина – 

постојеће депоније грађевинског материјала, у оквиру депресија, у коридору 

железничке пруге, ободом насеља (између  постојећег радног комплекса и постојећег 

породичног становања. 
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Планирана реконструкција  градског парка, у блоку бр. 62 (код ОШ  „Бранко 

Радичевић“ подразумева обнову партерног и хортикултурног решења и њихово 

усклађивање са концепцијом изградње из периода настанка парка, уз помоћ 

расположиве архивске грађе и услова Покрајинског завода за заштиту природе, с 

обзиром на то да се ради о заштићеном подручју. 

 

Неопходно је наставити традицију озелењавања површина унутар блокова, на тај 

начин би се оплеменили простори али и повезао систем зелених површина у једну 

целину на територији насеља. 

 

Оваквим концептом озелењавања ниво озелењености насеља ће се повећати што ће 

утицати на побољшање укупних микроклиматских прилика. Зеленило ће на тај начин 

остварити своју основну санитарно-хигијенску и декоративно-естетску улогу кроз 

заштиту ваздуха, воде и земљишта и укупног биодиверзитета насеља. 
 
 

5.7. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

Планирана намена површина ~ ha % 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉА 

  

Централни садржали 17,98 2,41 

Објекти државне управе и локалне самоуправе 9,88 1,32 

Образовање у дечија заштита 4,16 O,56 

Здравствена заштита 3,53 0,47 

Социјална заштита 0,2 0,03 

Култура 0,2 0,03 

Становање 201,06 26,99 

Породично 125,21 16,81 

Вишепородично 12,08 1,62 

Мешовито 5,61 0,75 

Резиденцијално 23,14 3,11 

Породично становање са радом 35,02 4,70 

Привредне делатности 336,55 45,18 

Индустрија и производња 335,83 45,08 

Комерцијалне делатности 0,72 0,10 

Спорт и рекреација 26,55 3,56 

Спортско-пословно- рекреативни центар 26,55 3,56 

Зелене површине 20,06 2,69 

Парк, сквер, уређене зелене површине 12,34 1,66 

Заштитно зеленило 7,72 1,03 

Сакрални (верски) објекти 0,45 0,06 

Комунални и инфраструктурни садржаји  142,25 19,10 

Тржница и зелена пијаца 0,30 0,04 

Гробље 11,54 1,55 

ТС 110/20 kW-постојећа 0,91 0,12 

ГМРС О,51 0,07 

Извориште 3,28 0,44 

Планирана локација за ППОВ 7,97 1,07 

Ретензија 2,62 0,35 

Канал 2,53 0,34 

Саобраћајни терминали  2,91 0,39 

Железничко подручје 7,82 1,05 

Пешчана зона 1,23 0,17 

Улични коридори 100,63 13,51 

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 744,90 100 

 

У оквиру границе грађевинског подручја обухваћеног Материјалом планирано 

грађевинско земљиште је ~744, 90 ha. 
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6. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Планом генералне регулације ће се утврдити грађевинско земљиште у грађевинском 

подручју насеља Оџаци на основу исказаних потреба и предложене намене површина. 

Такође ће се дефинисати нове површине, тј. грађевинске парцеле јавне намене, за 

објекте и површине од јавног интереса.  

 

Планиране површине грађевинског земљишта планиране за јавне намене ће бити 

дефинисане или директно кроз израду Плана или ће за поједине локације бити 

прописана детаљна разрада (израда Планова детаљне регулације). 

 

Овим Материјалом предложена је граница грађевинског подручја насеља Оџаци, као и 

предлог коришћења грађевинског земљишта према предложеним површинама 

претежне намене (графички прилог бр.3). 

  

 

7. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Планом генералне регулације ће се донети: генерална урбанистичка решења са 

наменама површина које су претежно планиране са општим урбанистичким условима за 

изградњу и уређење простора; генералне правце и коридоре за саобраћајну, 

енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру; поделу на целине за 

даљу планску разраду. 

 

Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана генералне регулације насеља Оџаци 

су: 

 Прилагодити простор глобалним потребама, које су обележиле последње две 

деценије, те понудити стратешку визију насеља Оџаци у будућности. 

 Да у понуђеним решењима становници насеља и општине, као и сви нивои власти  

препознају развојни план и заинтересују се за његово спровођење. 

 Да унапреди положај насеља у међународним програмима и пројектима. 

 Да кординира и усклади интересе приватног и јавног сектора. 

 Да олакша и убрза процес реализације планираних садржаја, а самим тим и 

просперитет како самог насеља тако и општине. 

 Да усмери урбани развој у складу са савременим стандардима заштите околине и 

квалитета живота. 

 Дефинисање основних коридора инфраструктурних система и инфраструктурно 

опремање насеља термоенергетском инфраструктуром, уважавајући принципе 

енергетске ефекасности кроз реализацију плански установљених циљева из 

домена термоенергетске инфраструктуре и њихову операционализацију. 

 Обезбеђење саобраћајне доступности насељским садржајима, у складу са 

дефинисаном наменом  као и инфраструктурно опремање предметног простора, уз 

могућност фазне изградње. 

 Одрживо функционисање саобраћаја у оквиру  обухвата Плана. 

 

Израда и спровођење урбанистичког плана, чијој изради се приступа, чин је 

одговорног и доброг управљања, трасирање остваривог и инспиративног развоја 

локалне заједнице. 

  

Планом генералне регулације утврдиће се стратегија развоја насеља која је у исто 

време и осмишљавање будућности заједнице која тежи да једнаку пажњу посвети 

изградњи хуманог друштвеног, подстицању и вођењу одрживог и стабилног економског 

развоја и безусловног поштовања околине и њене заштите.   
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НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
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Г) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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1. Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Оџаци  

(„Службени лист општине Оџаци“, број 6/2019) 
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2. Закључак Комисије за планове општине Оџаци  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ОЏАЦИ 
- Материјал за рани јавни увид - 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Одговори на питања везана за израду Плана генералне регулације насеља Оџаци 



 

 
ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ 

НОВИ САД 

 
 

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање  „Завод за урбанизам Војводине“, 

Нови Сад, Железничка 6/III; Телефон: +38121529444; Е-mail: zavurbvo@gmail.com; www.zavurbvo.rs; 

Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ:100482355; 

Текући рачун: 325-9500600027866-66, Војвођанска банка OTP GROUP, Нови Сад 
 

 

БРОЈ:   Знак: ЈЂЛ, ЗСК, ДЈЈ 

ДАНА:   Веза: Е - 2800  

 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОЦАЏИ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за урбанизам, стамбено- комуналне  
и имовинско правне односе 
 

Руководилац одељења 
Татјана Стаменковић, дипл.инж.грађ. 
 

25250  ОЏАЦИ 
Ул. Кнеза Михајлова бр.24 
 

 

 
 

 
 
Предмет: План генералне регулације насеља Оџаци  

 
 
 
 
У прилогу овог дописа достављамо вам _1_ (један) примерак става Обрађивача на мишљења 
чланова Комисије на Материјал за рани јавни увид Плана генералне регулације насеља 

Оџаци . 

 
 
 
 
 
 

 
                                                             вд директора 

 
                                                               Предраг Кнежевић, дипл.правник 

 
 

 

 
Доставити: 
- Наслову 
- Архиви 

 
Прилог: 1 (један) примерка става Обрађивача 
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НОВИ САД 
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БРОЈ:   Знак: ЈЂЛ 

ДАНА:   Веза: Е - 2800 

 
 

 
 

 
 
 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА НА ЗАКЉУЧАК 

КОМИСИЈЕ  НА МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД  

 
-ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ОЏАЦИ-  
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Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање  „Завод за урбанизам Војводине“, 
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КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 1.):  

− У материјалу приказати границу обухвата плана из Одлуке о изради; 

 
Став обрађивача: 
Прихвата се. 
 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 2.):  

 

− Из материјала избацити опис границе планираног грађевинског подручја насеља; 

 
Став обрађивача: 
Прихвата се. 
 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 3.):  

 

− Изводе из планова вишег реда скратити и унети графички приказ из Регулације, 

уколико постоји нешто што je од значаја за овај План a не налази се у Просторном 

плану општине Оцаци 

-Извући део који je смернички само за ово насеље. 

 
Став обрађивача: 
Прихвата се. 
 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 4.):  

 

− Захтеви за услове: списак на треба транс нафта (ако пo просторном плану нема 

нафтовода) и захтеве другим имаоцима јавних овлашћења уколико нису потребни; 

− ВИП не постоји; 

− Покрајински секретаријат за пољопривреду не издаје водне услове за ПГР; 

− Покрајински секретаријат за туризам; 

− САТ ТРАКТ није на тepиторији општине Оџаци; 

 
Став обрађивача: 
Колеге задужене за конкретне области, као део стручног тима, шаљу Захтеве за предходне 

услове, у току РЈУ. 

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 5.):  

 

− постојећа намена-блокови према карти постојећег стања (ускладити са стањем на 

терену): у блоку 39 се граде вишепородични стамбени објекти, у блоку 20 ц je 

амбуланта, недостаје улица према основној школи у блоку 38 б. 

 
Став обрађивача: 

Микорлокацује које су предмет Нацрта плана. 

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 6.):  

 

− планирана претежна намена површине; 
 

Став обрађивача: 

Прихвата се, техничка исправка. 

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 7.):  

 

− недостаје саобраћајно решење; 
 

Став обрађивача: 

Примедба није основана.  
 

Сва решења из области саобраћајне инфраструктуре у обухвату ће бити представљена 

у оквиру Нацрта ПГР-е насеља Оџаци, у складу са законском регулативом и 

процедуром израде планског документа. 



 

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање  „Завод за урбанизам Војводине“, 

Нови Сад, Железничка 6/III; Телефон: +38121529444; Е-mail: zavurbvo@gmail.com; www.zavurbvo.rs; 

Матични број: 08068313; Шифра делатности: 7111; ПИБ:100482355; 

Текући рачун: 325-9500600027866-66, Војвођанска банка OTP GROUP, Нови Сад 

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 8.):  

 

− (државни путеви, општински путеви, улице, железнички саобраћај и канал ДТД, 

предлог правца пружања главних бициклистичких стаза), приказати обилазницу 

северно од предложеног блока 72 и остварити везу радних зона и приказати везу 

према државном путу за који je донешена Одлука о изради ПДР; 

 
Став обрађивача: 

Делимично се прихвата. 
 
Појашњење:  

 

Прихвата се део примедбе који се односи на приказивање саобраћајних капацитета 

који се налазе  у непосредној зони грађевинског подручја, унутар и  ван 

прелиминарног обухвата ПГР-е. 

Донета је  скупштинска одлука о изради ПДР-е  општинског пута од радне зоне до ДП 

IIа реда бр.110, па ће веза општинског пута са насељском мрежом, бити представљена 

шематски, а планским документом предментог општинског путног правца биће утврђене 

све потенцијалне везе са категорисаним путевима и насељским саобраћајницама.  

Сва друга решења из области саобраћајне инфраструктуре у обухвату ће бити 

представљена у оквиру Нацрта ПГР-е насеља Оџаци, у складу са законском 

регулативом и процедуром израде планског документа. 

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 9.):  

 

− обратити пажњу на демографске прогнозе, да ли постоји потреба зa ширењем 

породичног становања; 

 
Став обрађивача: 

Примедба није основана. 
 
Појашњење:  

Проширење површина намењених становању није у првом реду повезано са 

демографијом, већ са потребе за различитим видовима становања. 

Проширење становања се односи у првом реду на парцеле намењене становању са 

радом. Тенденција развоја малих и средњих предузећа, као и делатности везаних за 

узгој и прераду пољопривредних производа захтева парцеле веће површине, као и 

издвојеност од чистог становања и осталих насељских садржаја (бука, повећана 

саобраћајна фреквенција, ….).  

Такође се односи и на део намењеном резиденцијалном становању планира се мин 

величина парцеле од 1000m2. На овим парцелама, могуће је остварити виши ниво 

становања (мањи степен изграђености, индекс искоришћености, мин. гистина) као и 

могућност изградње пратећих садржаја (отворени базени, вењаци, перголе) са већим 

процентом зеленила. 

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 10.):  

 

− проширити обухват плана на површину заштитног зеленила у блоку 50 споменик 

подунавским швабама северно од Хипола (можда да овај део блока буде у 

грађевинском подручју); 

 
Став обрађивача: 
Прихвата се. 
 

ПРИМЕДБА (БРОЈ 11.):  

 

− не планирати становање иза радне зоне-предложени блокови број 53, 54, 55 

(наспрам базана), у већој мери задржати постојеће решење из претходног плана; 

 
Став обрађивача: 
Прихвата се. 
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ПРИМЕДБА (БРОЈ 12.):  

 

− резиденцијално становање из блока 4 пребацити у блокове 66, 67, 68, a у блоку број 

4 оставити спортско - рекреативне површине, шуме, дрвеће-СПОРТСКИ ПАРК; 

 
Став обрађивача: 

Прихвата се. 

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 13.):  

 

− ретензије у блоку 10 и 65 да буду ретензије као парковске површине; 

 
Став обрађивача: 
Предмет Нацрта плана. 

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 14.):  

 

− преузети решење из ПДР-а спортско-рекреативног центра „Парк Шумице“ 

(„Службени лист општине Оџаци“, број 12/2012); 

 
Став обрађивача: 

Обрађивачу није достављено ништа од планске и техничке документације на основу 

које би имао увид у дата решења. Након достављања предметне документације биће унето 

у Нацрту плана. 

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 15.):  

 

− за блокове 14 и 15 преузети решење из важећег плана (један блок) или у блоку 15 

становање због близине водовода; исто важи и за секундарни центар у блоку број 

14; 

 
Став обрађивача: 

Делимично се прихвата.  Становање са радом је замењено становањем, а секундарни 

центар након добијених претходних услова.  

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 16.):  

 

− у блоку 69 планирати,започето вишепородично становање (на северном делу 

блока); 

 
Став обрађивача: 

Биће унето у Нацрт Плана, након добијања тачних података о парцели на којој је 

започета изградња. 

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 17.):  

 

− у блоку 62 планирано вишепородично становање поред школе вратити у породично, 

прве две парцеле планирати за вишепородично; 

 
Став обрађивача: 

Које „прве две парцеле“?. Детаљно ће се лоцирати у Нацрту плана. 

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 18.):  

 

− постојећу пијацу задржати са проширењем на локацију као што je планирано овим 

планом; 

 
Став обрађивача: 

У Нацрту плана. 
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ПРИМЕДБА (БРОЈ 19.):  

 

− планирати паркинге за теретна возила; 

 
Став обрађивача: 

У Нацрту плана. 

 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 20.):  

− у блоку 20 je извршена парцелација зa потребе изградње објеката породичног 

становања у складу са важећим Планом; као на овом примеру на више локација 

планирати зелене површине; 

 
Став обрађивача: 

У Нацрту плана. 
 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 21.):  

 

− исправити техничке грешке; 

 
Став обрађивача: 

Прихвата се. 
 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 22.):  

 

− у блоковима 66 и 67 - радну зону планирати за  становање сa радом, преостало 

наменити за резиденцијално становање и пo могућности одвојити широм 

саобраћајницом са зеленилом; 

 
Став обрађивача: 

Примедба је контрадикторна са примедбом бр. 12. Део примедбе се прихвата, намене, а 

остало ће се решавати Нацртом плана. 
 
ПРИМЕДБА (БРОЈ 23.):  

 

− текст: тачка - дати основне урбанистичке параметре пo зонама претежних намена. 
 

СТАВ ОБРАЂИВАЧА: 

Примедба је неоснована.  
 
Појашњење: 

Основни параметри су наведени, остало је предмет Нацрта плана. 
 

 

- У току даље израде „Плана детаљне регулације насеља Оџаци“ (Нацрта) неопходна је 

сарадња представника општине Оџаци, обзиром да Обрађивач није добио Програмски 

задатак као ни импуте потреба и захтева од стране Наручиоца израде Плана. Такође је 

неопходна и достава важеће просторно планске документације као и пројеката рађених 

за територију насеља Оџаци (за инфраструктурне и друге садржаје) како би били унети 

у предметни План ради њихове даље реализације.  
 
С поштовањем,  

 

 
 
 
 
 

          Одговорни планер                           вд директора 

 

Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.                       Предраг Кнежевић, дипл.правник     


	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021.pdf
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_01
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_02
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_03
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_04
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_05
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_06
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_07
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_08
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_09
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_10
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_11
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_12
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_13
	10 NOVI Izbod iz APR-maj 2021_Page_14

	01 Odluka o izradi.pdf
	01 Odluka o izradi_Page_1
	01 Odluka o izradi_Page_2
	01 Odluka o izradi_Page_3

	02 Zakljucak Kom za plan na MRJU-PGR Odzaci.pdf
	Zakljucak Kom za plan na MRJU-PGR Odzaci_Page_1
	Zakljucak Kom za plan na MRJU-PGR Odzaci_Page_2

	NASLOVNA.pdf
	2022-01-17 13-17-29_0228

	Izjava Lovric MRJU 3.pdf
	2022-01-17 13-17-30_0229


