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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
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1.

ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ
ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА НАСЕЉЕ ЧОКА

Изради Урбанистичког плана приступило се на основу Одлуке о изради
Плана детаљне регулације локације пречистача отпадних вода насеља Чока
(„Службени лист општине Чока“, број 15/10) и у складу са чл. 27-32. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/2009,
81/2009 - исправка, 64/2010-УС и 24/2011) и чл. 29. и 33. Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011).
Плански основ за израду плана је Просторни план општине Чока (Сл.лист
општине Чока, бр. 11/09) и Генерални план насеља Чока ("Службени лист
општине Чока“, бр. 1/04) (удаљем тексту: Генерални план) који је утврдио
смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона.
2.

ЦИЉ ДОНОШЕЊА ПЛАНА

План обухвата простор који је Генералним планом намењен – површи-нама
градског пречистача и инфраструктурним коридорима. Обухваћено подручје је
изузимајући главну мерно регулациону станицу за насеље Чока неизграђено.
Основни циљ израде Плана је стварање оптималних услова за решавање
проблема одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља Чока, формирањем
простора за локацију пречистача. У просторном смислу, нова организација
унапредиће функцију простора и приступачност инфраструктурног чвора.
На основу планиране намене основни циљ уређења простора је да се:
- усагласе решења у плану и простору са одредбама планова вишег реда,
- омогући оптимално решење за уређење простора и изградњу
комуналног објекта добијено на основу анализе стања и промена у
простору, и анализе могућности развоја подручја, а у циљу уређења у
складу са смерницама утврђеним плановима вишег реда, и
- приступи решавању имовинско-правних односа, односно јавног интереса
на планираном грађевинском земљишту јавне намене.
Планом се утврђују правила уређења и правила грађења у складу са
наменом земљишта, мрежа саобраћајне и друге инфраструктуре, нивелациона
решења, регулационе линије, грађевинске линије са елементима за обележавање
на геодетској подлози и даје се економска анализа и процена улагања из јавног
сектора.
3. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛОКАЦИЈЕ ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА НАСЕЉЕ ЧОКА
Концепт плана детаљне регулације локације пречистача отпадних вода
насеља Чока (у даљем тексту: Концепт плана) разматрала је Комисија за планове
Општине Чока (у даљем тексту: Комисија) на седници одржаној 14. септембра
2011. године. О извршеној стручној контроли Концепта плана сачињен је Извештај
број 02-353-11/2010-02 од 14.09. 2011. године.
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Посматрано подручје у обухвату Плана је већим делом земљиште у
ванграђевинском подручју насеља Чока, тј. катастарске општине Чока.
Претежна намена у обухвату Плана је пољопривредно земљиште - њива и
пашњак. Мелиоративни канал се такође налази у постојећем обухвату. Обухват
плана чине парцеле бр. 2983, 2985 и 2984 чија је површина 3ha 95а 34m2.
Предметне катастарске парцеле налазе се у катастарској општини Чока и
уписане су као друштвена својина у целости, уз напомену земљишно књижног
одељења да некретнине у А листу за парцеле 2983 и 2985 нису раздвојене
државне од друштвене својине.
Табела 1: Катастарски подаци о парцелама
БРОЈ ЛИСТА
НЕПОКРЕТНОСТИ

2281

2177

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

НАЧИН КОРИШЋЕЊА
И КАТАСТАРСКА
КЛАСА

2983

пашњак Велики рит

2985

њива Велики рит

2984

јарак Велики рит

Укупна површина:

ПОВРШИНА
ha a
m2
7 59
3 74 23

13 52

КОРИСНИК
ДРУШТВЕНА СВОЈИНА,
право коришћења: ДП
ПОЉОПРИВРЕДНО
ГАЗДИНСТВО „РИТ“
ЧОКА
ДРУШТВЕНА
СВОЈИНА, право
коришћења:
ХИДРОСИСТЕМ ДТД
НОВИ САД ВО ГОРЊИ
БАНАТ КИКИНДА

3 95 34

Генерална оријентација постојеће канализационе мреже је проистекла из
топографских и теренских услова. Сходно овој оријентацији, важећим Генаралним
планом дефинисана је микролокација постројења. Локација постројења за
пречишћавање отпадних вода је већим делом изван границе грађевинског реона
јужно од насеља на простору омеђеном са запада железничком пругом, са истока
саобраћајницом Кикинда – Сента и са севера већим делом јужном границом
грађевинског реона насеља, до парцеле бр.2983 која се налази у грађевинском
подручју и граничи се са парцелом главне трансформаторске станице.
Уз локацију уређаја, са северне стране пролази мелиорациони канал Ч – 5
који припада мелиорационом систему Чока I. Наслањање предвиђене парцеле
(бр.2985) на мелиорациони канал је повољно.
Саобраћајна инфраструктура микролокације је такође повољна, с обзиром
да се парцела налази у близини магистралног пута М – 24. Приступ локацији са
овог пута постоји као приступна саобраћајница за трансформаторску станицу
(парцела која се налази уз границу обухвата плана) и за главну мерно
регулациону станицу насеља Чока која је у оквиру обухвата плана.
Електроенергетска инфраструктура локације је такође повољна, јер на
источној периферији парцеле пролази високонапонски вод, који представља
могуће место прикључка на јавну електродистрибутивну мрежу.
У односу на инфраструктуру водовода, локација постројења се налази
удаљена око 300m од места могућег прикључка са јавном водоводном мрежом, а
на
растојању од ~150m се налази и могућност прикључка на јавну ПТТ
инсталацију.
Положај планиране локације постројења у односу на насеље је са аспекта
доминантних ветрова такође повољан. Доминантни ветрови су из правца северо –
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запада и југоистока. Оба праваца су за насеље у односу на локацију постројења
повољна.
У складу са планираном наменом простора у оквиру границe плана
обезбедиће се спречавање свих облика загађивања као и услови и мере за
остваривање квалитетних услова животне средине.
Општина Чока је по прибављеном Мишљењу надлежне службе за заштиту
животне средине Општине Чока донела, Одлуку о приступању изради стратешке
процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину, која је саставни
део одлуке о изради Плана. („Службени лист општине Чока“, број 15/10).
За потребе израде Плана тражени су и прибављени услови или мишљења
од надлежних институција и предузећа:
o Мишљење у поступку издавања водних услова од ЈВП Воде Војводине из
Новог Сада под бројем I-810/5-10 од 28.10.2010.г.
o Дописи (повраћај документације) РХМЗ-а из Београда, под бројем 92-III1-23/2011, од 16.03.2011.г. и 92-I—1-355/2011 од 14.04.2011.г.
o Решење о водним условима Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство бр.104-325-241/2011-01 од
03.06.2011.год.
o Услови за израду Плана од ЈКП „Чока“ из Чоке бр.205/1 од 28.03.2011.г.
o Претходни услови за израду Плана од „Електровојводине“ д.о.о. Нови
Сад, Електродистрибуција Суботица из Суботице бр.3.30.4-872/2-11 од
17.03.2011.г.
o Сагласност на молбу за коришћење постојећег пута за потребе прилаза
будућем уређају за пречишћавање отпадних вода у Чоки
„Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад, Електродистрибуција Суботица из
Суботице бр.1/2010 од 7.09.2010.г.
o Услови за израду Плана од „Србијагаса“ из Новог Сада бр.02-05-3/442 од
21.03.2011.г.
o Технички услови за израду Плана од „Телекома Србија“ Београд,
Дирекција за технику, извршна јединица Зрењанин/Кикинда, РЦ
Кикинда, број 0025-78839/2-НП од 15.03.2011.г.
o Услови ЈП „Железнице Србије“ Сектор за стратегију и развој бр.13/11428 од 3.06.2011.г.
o Решење Покрајинског завода за заштиту природе из Новог сада под
бројем 03-385/2 од 11.04.2011.г.
o Обавештење у вези са израдом Плана од Министарства одбране, Сектор
за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру бр.823-3 од
22.03.2011.г.
3.1. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ КОНЦЕПТА ПЛАНА
Графички део Концепта плана чине следећи графички прикази:
лист 01
лист 02
лист 03
лист 04

Извод из графичког дела ГУП-а насеља Чока
Катастарска подлога са границом обухвата плана Р-1:1000
Планирано грађевинско подручје са прелиминарном поделом на
урбанистичке целине и зоне Р = 1 : 1000
Оријентационо планирана регулација, трасе и мрежа комуналне
инфраструктуре Р = 1 : 1000
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II. ПЛАНСКИ ДЕО
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1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.1.1. Граница плана
Обухват границе Плана локације пречистача отпадних вода насеља Чока је
простор предвиђен за ову намену, у катастарској општини Чока у грађевинском и
ванграђевинском подручју насеља Чока, који се налази уз јужну границу
грађевинског подручја – омеђен са запада железничком пругом а са истока
саобраћајницом Кикинда – Сента (види припадајући графички прилог бр.02) и
чине га површине целих катастарских парцела бр.2983, 2984 и 2985.
За почетну тачку описа границе обухвата Плана утврђена је тачка број 1 на
тромеђи парцела 2972 (железничка пруга), 2981/2 (пашњак) и 2984 (канал) све
К.О. Чока. Даље граница продужава границама парцеле 2984 са 2981/2 , до тачке
2 где почиње да се граничи са парцелом 2981/1 у правцу истока и долази до тачке
број 3 где се ломи у тачки додира са парцелама број 2983 (пашњак), и 2982.
Даље почиње да прати границу парцеле 2983 и 2982 до тачке 4 где се граница
ломи у правцу југа пратећи границу парцела 2983, 2984 и 2985 са парцелом
бр.3079/1 (јарак) до парцеле 2986 (пашњак) – тачке 5 и 6 до тачке 7. Од тачке
број 7 граница скреће у правцу југозапада пратећи границу парцеле 2985 и 2986
до тачке 8 на граници са парцелама 2991, 2990. Граница се ломи у правцу севера
( тачке 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15) до почетне тачке пратећи северну границу
парцела 2985 која се граничи са парцелом бр 2972 (железничка пруга). Површина
која је обухваћена планом је 3ha 95а 34m2 .
1.1.2. Граница грађевинског подручја
Сво земљиште обухваћено овим Планом је предвиђено да буде грађевинско,
тако да се граница грађевинског подручја овог Плана поклапа са границом
обухвата Плана.
1.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Предметни простор се налази на пољопривредном земљишту, мањим делом
у грађевинском, а већим делом у ванграђевинском подручју насеља Чока.
Грађевинско подручје насеља Чока у границама обухвата плана, ГУП-ом је
предвиђено за заштитно зеленило, док је на планираном грађевинском земљишту
у ванграђевинском подручју предвиђена нова урбанистичка целина – радна
површина за пречистач отпадних вода. У циљу боље прегледности, лакше обраде
и једноставнијег сналажења и употребе, урбанистичка целина локације
пречистача подељенe је на зоне за које важе иста правила уређења и грађења. На
графичком приказу број 04. је дата подела простора обухваћеног Планом на
карактеристичне целине и зоне. Та подела изгледа овако:
•
•
•
•

зона постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Чока
зона главне мерно регулационе станице за гас насеља Чока
зона приступне саобраћајнице
зона заштитног зеленила и
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•

зона канала за одводњавање.

1.2.1. Концепција уређења и детаљна намена земљишта по
целинама и зонама
•

Зона постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Чока:

Обухвата радни простор потребан за изградњу постројења за
пречишћавање отпадних вода насеља Чока. Предвиђено је решавање проблема
пречишћавања отпадних вода насеља Чока у 2 фазе: становништва (I фаза) и
индустрије (II фаза). То подразумева изградњу прикључног колектора од
постојећег колектора у насељу којим би се доводиле оптпадне воде до
пречистача. Пречишћена вода би се упуштала у део постојећег канала Ч-5 чији би
се део реконструкцијом и пропустом испод пруге, везао на канал за одводњавање
Ч-2-3 који пречишћене воде одводи у реку Тису. Други део канала Ч-5 наставља
да функционише у постојећем систему.
Карактер реципијента захтева висок степен пречишћавања. Након
пречишћавања на централном уређају за пречишћавање, а пре испуштања у
реципијент, концетрација појединих загађујућих материја у ефлуенту мора
задовољити следеће услове:
BPK5 сред. дневна
max. 20 mg/l
Суспендоване материје
max. 30 mg/l
Етарски екстрат (масти и уља)
max. 0,1 mg/l
штетне и опасне материје у складу са Правилноком о пасним материјама
у водама («Службени гласник СРС» број 31/82).
Ове услове је прописало ЈВП «Воде Војводине» из Новог Сада под бројем
02-207/4.
-

Постојећим ГУП-ом пројектовани број становника у Чоки је био 6.500. По
попису из 2002. године број становника је свега 4.720. Пошто је водоводна мрежа
димензионисана на потрошњу од 200 l/stаn/dan за 6.500 становника, основни
показатељи за димензионисање су:
•
•

број становника
специфична потрошња воде

6500
200 l/стан/дан= 0,2 m3/стан/дан

Планом се омогућава изградња следећих садржаја пречистача неопходних
за спровођење технолошког поступка (у I фази):
o
груба и фина решетка
o
главна црпна станица
o
погонска зграда
o
командна зграда
o
СБР базени
o
резервоар муља
За прикључење планираног постројења на постојећу канализацију предвиђа
се:
1. изградња прикључног колектора за западни слив насеља и то од
постојећег шахта код нове ливнице до постојећег шахта доводног
колектора код бензинске пумпе у риту. Овај колектор се укршта са
железничком пругом Чока-Кикинда.
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2. за довођење употребљених вода из насеља предвиђа се изградња
доводног колектора од постојећег шахта код бензинске пумпе у риту до
локације пречистача.
Зависно од врсте и типа загађења индустријских отпадних вода, вршиће се
њихово претходно пречишћавање.
Услови предтретмана индустријских отпадних вода треба да:
- заштите здравље особља које ради на одржавању канализационих
система
- заштите процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају и
- обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних вода материја које
се мало или никако не одстрањују на централном уређају за
пречишћавање отпадних вода, а које могу угрозити захтевани квалитет
вода реципијента.
Комплекс намењен постројењу за пречишћавање отпадних вода треба да
испоштује све мере заштите које таква врста објеката треба да испуни.
Радни простор пречистача сем објеката постројења, садржи неопходне
манипулативне површине, (сервисна саобраћајница, платои, паркинзи), као и
зеленило.
•

Зона главне мерно регулационе станице за гас:

Обухвата површину која је у функцији постојеће главне мерно регулационе
станице за гас насеља Чока (ГМРС), која jе изграђена, уређена и одржавана од
стране надлежног дистрибутера за гас – ЈП ''Србијагас'' РЈ ''Дистрибуција
Кикинда''. Радни – ограђени простор захвата површину од 890 m2.
•

Зона приступне саобраћајнице:

Приступна саобраћајница је предвиђена да буде у функцији саобраћајног
повезивања садржаја унутар локације са насељем и категорисаном путном
мрежом. Обзиром на стање постојеће саобраћајне инфраструктуре потребне су
одговарајуће мере (изградња, реконструкција) за фазно опремање саобраћајном
инфраструктуром, која ће повезивати садржаје локације која је предмет обраде
овог плана, као и постојеће суседне парцеле на којој се налази трафо станица са
категорисаном путном мрежом.
Планирана ширина коридора приступне саобраћајнице је мин. 10,0 m са
ширином коловоза 6,0m (мин. 5,0m) представља површину која служи за
постављање саобраћајне, хидротехничке, енергетске и остале планиране
комуналне инфраструктуре.
•

Зона заштитног зеленила :

Заштитно зеленило је планирано на деловима свих парцела укупне
површине од 810m2. Заштитно зеленило треба формирати од група
садница лишћара, четинара и шибља, које одговарају станишним
условима. Заштитно зеленило ће имати функцију заштите и поправљања
микроклиматских услова овог простора.
•

Зона канала за одводњавање:

Обувата постојећу парцелу мелиорационог канала, који делом мења
постојећи начин функционисања. Пречишћена вода се упушта у део постојећег
канала Ч – 5 чији би се део реконструкцијом и пропустом испод пруге, везао на
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канал за одводњавање Ч – 2 – 3 који пречишћене воде одводи у реку Тису. Други
део канала Ч – 5 наставља да функционише у постојећем систему.
1.2.2. Нумерички показатељи
У наредној табели дати су нумерички показатељи планираних садржаја.
Површине по појединим наменама изражене су у хектарима, а исказано је и
њихово учешће у односу на укупну бруто површину.
Табела 2. Намена површина

НАМЕНА ПОВРШИНА

површина – ha

проценат %

1,99
0,26

50,4
13

0,22
1,51

11
76

ПОВРШИНЕ ГМРС
- објекти
- манипулативне површине
- слободне и зелене површине

0,11
0,08
0,01
0,02

2,8
2
0,3
0,5

ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА

0,15

3,8

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

1,57

39,7

КАНАЛ Ч-5 ХСДТД

0,13

3,3

УКУПНО :

3,95

100%

КОМПЛЕКС ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ
ВОДА
- површина под објектима
- манипулативне и површине за
паркирање
- слободне и зелене површине

1.3. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
У границама обухвата овог Плана све површине су површине јавне
намене. Земљиште у грађевинском подручју: планирана приступна саобраћајница
и заштитно зеленило, а у делу ванграђевинског подручја такође планирана
приступна саобраћајница, радна површина пречистача, радна површина ГМРС,
канал за одвод воде и заштитно зеленило.
Површине јавне намене заступљене су са 100%.
Планом je утврђенa површинa јавне намене односно површина локације
пречистача, која се формира од постојећих парцела (2983, 2984 и 2985), према
графичком приказу бр.03 у размери 1:1000.
Табела 3. Парцеле које чине површину јавне намене

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕРНЕ
приступна саобраћајница, радна
површина пречистача, постојећа
ГМРС,
канал за одвод воде и
заштитно зеленило.
Укупна површина:

ПАРЦЕЛЕ
2983, 2985, 2984
3 hа 95а 34m2
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1.3.1. План регулације
Планом регулације су дефинисане нове регулационе линије планског
подручја.
Регулационе линије су дефинисане постојећим међним тачкама
(графички приказ број 03).
Табела 4.Списак координата постојећих међних тачака:

Бр.тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Y
7433491.00
7433521.08
7433783.88
7433820.02
7433836.61
7433838.49
7433850.33
7433535.65
7433527.05
7433515.20
7433515.80
7433510.00
7433505.56
7433494.84
7433491.36

Х
5088153.02
5088146.66
5088091.07
5088112.22
5088079.91
5088075.59
5088051.70
5087951.52
5087977.56
5088005.98
5088010.30
5088058.90
5088111.69
5088110.88
5088149.06

1.3.2. План нивелације
Подручје обухваћено планом је равничарски терен са котама од 75.50 до
76.70 mnv. Нивелета осе државног пута је на коти 77,3 mnv. Због денивелације
постојећег терена и државног пута, неопходно је нивелисање терена на простору
планираног приступног пута, као и нивелација комплекса пречистача који се мора
подићи, како рад постројења не би био угрожен подземним или атмосферским
водама. Кота објеката постројења се планира на 77,0 mnv до 79,7 mnv. Нивелету
коловоза приступне саобраћајнице и манипулативних површина комплекса
прилагодити нивелацији планираних објеката у комплексу. Насталу денивелацију
планираних објеката и околног терена решити у оквиру комплекса обликовањем
шкарпе или изградњом подзида.
Планом нивелације (на графичком приказу број 05) дефинисане су коте
прелома и нагиби нивелета саобраћајница и крећу се од 0,1–2 %. Нивелационим
решењем су дате смернице нивелације, којих се у фази пројектовања треба
начелно придржавати.
1.4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА

1.4.1. Парцелација
На основу Планом одређених регулационих линија (графички приказ број
0.5) у обухвату Плана се задржавају постојеће парцеле бр.2983 и 2984, а од
парцеле бр.2985 се парцелацијом образују 2 нове грађевинске парцеле површине
јавне намене.
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•
•

Парцела бр.2983: - Приступни пут и заштитно зеленило
Парцела бр.2985: - Комплекс пречистача, приступни пут и заштитно зеленило
- Главна мерно регулациона станица за гас

Табела 5.Списак координата планираних међних тачака нове парцеле:

Бр.тачке
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8

Y
7433777.97
7433798.92
7433804.06
7433810.02
7433814.17
7433809.25
7433817.42
7433796.89

Х
5088061.93
5088076.02
5088068.95
5088072.47
5088065.09
5088061.38
5088048.96
5088035.13

У оквиру дела парцеле намењене пречистачу, оградом дефинисати и
обезбедити ужи радни простор обе фазе постројења за пречишћавање отпадних
вода.
Табела 6. Списак координата тачака ограде комплекса ППОВ и ГМРС:

Бр.тачке
О1
О2
О3
О4
О5
О6
О7

•

Y
ОГРАДА I ФАЗА
7433697.89
7433683.63
7433578.65
7433603.79
ОГРАДА II ФАЗА
7433506.44
7433515.80
7433533.07

Х
5088076.88
5088006.39
5087975.17
5088096.40
5088117.75
5088010.30
5087960.87

Парцела бр.2984: - Канал за одвођење воде (делом у постојећем хидросистему
ДТД, а делом у функцији пречистача за прихват и одвођење пречишћене воде).
1.4.2. Препарцелација
У обухвату Плана нема планиране препарцелације.
1.4.3. Исправке граница парцела
У обухвату Плана нема исправки граница парцела.
1.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.5.1. Зона постројења за пречишћавање отпадних вода насеља
Чока
У насељу Чока систем каналисања је сепаратни, што значи раздвојене
системе одвођења санитаних и индустријских oд атмосферских отпадних вода.
Зависно од врсте и типа загађења индустријских отпадних вода, вршиће се
њихово претходно пречишћавање.
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
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Комплекс постројења предвидети у ограђеном – контролисаном простору
ради заштите објеката, контролисаног уласка и извођења интервенција на објекту,
као и других мера заштите и одржавања.
Простор за постројење решавати у две фазе:
- I фаза је предвиђена за становништво и постојећу индустрију, а
- II фаза је предвиђена за потенцијалну индустрију.
Положај објеката унутар комплекса
дефинисати према захтевима
технолошког процеса поштујући мере безбедности и заштите које таква врста
објеката треба да испуни.
У оквиру комплекса предвидети неопходне манипулативне површине,
тротоаре и зеленило.
За прикључење планираног постројења на постојећу канализацију предвиђа
се:
− довођење употребљених вода из насеља изградњом доводног колектора
до локације пречистача,
− одвођење пречишћене воде до канала за одвод.
Степен искоришћености земљишта је max. 60%, а степен изграђености max.
1,5; Спратност објеката П до П+1 или је одређују технолошки захтеви.
1.5.2. Зона главне мерно – регулацоне станице за гас
Постојећа главна мерно – регулациона станица (ГМРС) ће се налазити у
планском подручју на новоформираној парцели у оквиру парцеле бр.2985.
ГМРС мора бити у ограђеном простору, ради заштите објекта,
контролисаног уласка и извођења интервенција на објекту, као и других мера
заштите и одржавања.
Минимална удаљеност ГМРС у објектима од чврстог материјала од
стамбених, пословних и производних објеката, радионица и складишта запаљивих
материјала износи у зависности од притиска: до 7 bar је 10,0 m, а од 7 до 13 bar је
15,0 m.
Минимална удаљеност заштитне ограде од ГМРС мора бити 3,0 m, a висина
ограде најмање 2,0 m.
Минимална удаљеност ГМРС у објектима од чврстог материјала од
трафостанице износи 30,0 m.
У зони ГМРС електроенергетску и ЕК мрежу градити подземно.
Минимална удаљеност ГМРС у објектима од чврстог материјала од
надземних електро водова износи 1,5 пута висина стуба.
Табела 7. Минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од осталих
инфраструктурних објеката је (рачунајући код путева од ивице путног појаса):

државни путеви првог реда
остали путеви
водотоци
шеталишта и паркиралишта
остали грађевински објекти

20,0 m
5-8,0 m
5,0 m
10,0 m
10,0 m
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1.5.3. Зона коридора приступне саобраћајнице
У
следеће
-

оквиру коридора приступних саобраћајница потребно је обезбедити
просторно-планске и саобраћајне елементе:
ширина коридора: минимум 10 m,
ширина саобраћајних трака: 2,5 – 3,0 m
издигнути ивичњаци или ивичне траке ширине 0,2 m,
са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу
криве трагова меродавног возила које ће користити предметни
саобраћајни прикључак,
- са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско
оптерећење као и на државном путу.
Прикључење приступног пута на државни пут М24 у II фази, подразумева
укидање постојећег прикључка на јавни пут на парцели 2982 који се користи у I
фази и у свему се изводи према условима управљача пута.
1.5.4. Зона заштитног зеленила

Заштитно зеленило формирати унутар планског простора око радних
површина, саобраћајница и канала, углавном од аутохтоних група високих и
средње високих садница лишћарског порекла са спратом шибља (Quercus ceris,
Quercus petrea, Quercus robur, Acer campestre, Acer tataricum, Prunus spinosa,
Crataegus monogyna, Rosa sp.). Четинарске врсте могу да чине 10% укуног
зеленила, ради поправљања естетске слике пејсажа у јесењем и зимском периоду
године. Површину затравити смешом трава отпорном на гажење.
Избор врста за заштитно зеленило је условљен биљногеографским,
фитоценолошким и станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки
материјал отпоран на природне и новостворене станишне услове.
1.5.5. Зона канала за одвођење вода
Лоцирањем постројења за пречишћавање отпадних вода насеља, а на
основу водних услова, северозападни део постојећег мелиорационог канала (Ч-5)
из хидросистема ДТД се реконструише у канал за одвођење пречишћене воде,
која се пропустом испод железничке пруге повезује са каналом за одводњавање
Ч-2-3 који пречишћене воде даље одводи до реке Тисе. Други југоисточни део
канала наставља да функционише у постојећем систему као канал за
одводњавање. Део канала који раздваја ова два дела канала се затрпава.
Услови за реконструкцију дела канала који је намењен одвођењу
пречишћене воде произилазе из технолошког процеса постројења за
пречишћавање и водних услова надлежног Секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство.
1.6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

1.6.1. Саобраћајна инфраструктура
Саобраћајну инфраструктуру чини приступна саобраћајнице – и
манипулативне саобраћајнице за слабо саобраћајно оптерећење – асфалтни
приступни пут ширине 6.0 и 3.0 m, као и тротоари. Планира се да у I фази
приступна саобраћајница буде са јавним - државним путем I реда (М – 24)
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
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повезана преко постојећег приступног пута који прелази преко суседне парцеле
(бр.2982), припада Електродистрибуцији, а који се сада користи и за приступ
ГМРС-у. (Сагласност на молбу за коришћење постојећег пута за потребе прилаза
будућем уређају за пречишћавање отпадних вода у Чоки „Електровојводине“
д.о.о. Нови Сад, Електродистрибуција Суботица из Суботице бр.1/2010 од
7.09.2010.г.).
У II фази се приступна саобраћајница преко парцеле 2982 укида и формира
нова која комплекс и све садржаје комплекса (постројење за пречишћавање и
ГМРС) као и Електродистрибуције који се граничи са комплексом, непосредно
везује на државни пут М24. Планирана саобраћајница је предвиђена за двосмерни
саобраћај који унутар самих радних простора постројења за пречишћавање и
ГМРС-а прелази у манипулативне површине. Уз објекте су предвиђене неопходне
манипулативне и пешачке површине.
Површине за стационарни саобраћај решавати у оквиру парцела
комплекса. Ширина паркинг простора за управно паркирање путничких
возила износи од 2,30 до 2,50 m, а дужина од 4,60 до 5 m. Паркинзи
могу бити урађени и тзв. “перфорираним” плочама - префабрикованим
танкостеним пластичним (или сл.) елементима који обезбеђују услове
стабилности подлоге, довољне за навожење возила и истовремено
омогућавају одржавање (узгајање) ниског растиња.
Саобраћајне површине приказане су на графичком приказу бр.05 у размери
1:1000.
1.6.1.1. Услови за уређење и изградњу саобраћајне инфраструктуре
Основни услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре су обавезна
израда главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз придржавање
одредби:
- Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр.
101/05 и 123/07),
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 41/09 и 53/10),
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају
да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 50/11),
- Техничких прописа из области путног инжењеринга,
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
1.6.1.2. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру
За I фазу приступне саобраћајнице са прелазом преко суседне парцеле
бр.2892 неопходно је прибавити уговор о установљењу права службености са
власником предметног земљишта).
Приступна саобраћајница се у II фази прикључује на државни пут I реда (М24) према предпројектним условима и уз сагласност управљача пута у складу са
Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи.
1.6.2. Водна инфраструктура
У планском
канализације.

простору

нема

изграђених

инсталација
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Планирану хидротехничку инсталацију и објекте чине:
- водоводна мрежа,
- канализација отпадних вода,
- ППОВ за насеље Чока и
- канал за одвођење воде.
1.6.2.1. Услови за уређење и изградњу водопривредне
инфраструктуре
Снабдевање водом
Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити са насељског
изворишта. Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих
планираних радних садржаја и објеката питком водом, као и водом за заштиту од
пожара. Новопланирану мрежу треба прикључити на најближи постојећи
насељски вод који се (према условима надлежног дистрибутера – ЈКП „Чока“)
налази у раскрсници ул Потиске и ул. Петра Драпшина.
Противпожарна потреба за водом износи 10 l/s, што је уједно, количина
потребна за димензионисање хидрантске мреже.
На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних
вентила и муљни испуст. Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према
важећим прописима и стандардима.
Трасе водовода водити у зеленој површини како расположива ширина
уличног и путног профила то дозвољава.
Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним
инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви и извести према условима
управљача пута.
Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0m - 1,2m од нивелете
терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења.
Планирана водоводна мрежа у потпуности ће задовољити потребе
снабдевања водом и дефинисана је на графичком приказу бр.06 у размери 1:1000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
За прикључење планираног постројења на постојећу канализацију насеља
предвиђа се:
1. изградња прикључног колектора за западни слив насеља и то од
постојећег шахта код нове ливнице до постојећег шахта доводног
колектора код бензинске пумпе у риту. Овај колектор се укршта са
железничком пругом Чока - Кикинда.
2. за довођење употребљених вода из насеља предвиђа се изградња
доводног колектора од постојећег шахта код бензинске пумпе у риту до
локације пречистача.
Пречишћена вода ће се упуштати у део постојећег канала Ч – 5 чији се део
реконструкцијом и пропустом испод пруге, везује на канал за одводњавање Ч-2-3
који пречишћене воде одводи у Тису. Други део канала Ч – 5 наставља да
функционише у постојећем систему.
Канализацију радити по сепаратном систему.
Настале санитарне и процедне воде из погонске и командне зграде
постројења одводе се гравитационо цевоводима до испред грубе решетке, одакле
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се потискују на почетак процеса пречишћавања. Атмосферске воде се одводе на
зелене површине, сем атмосферских вода са платоа код механичког
пречишћавања, који се такође сакупљају и шаљу на почетак пречишћавања.
Условно чисте атмосферске и расхладне технолошке отпадне воде, чији
кавалитет одговара II класи вода, могу се без пречишћавања испуштати у
атмосферску канализацију или мелиорациони канал.
Пречишћавање отпадних вода вршити на постројењу за пречишћавање
отпадних вода (ППОВ).
Технолошки поступак на постројењу за прераду отпадних вода мора бити
такав да квалитет пречишћених вода на испусту у реципијент, обезбеди
одржавање IIб класе воде према уредби о категоризацији водотока и Уредби о
класификацији вода (Сл.гласник СРС бр.5/68), као и Правилнику о опасним
материјама у водама (Сл.гласник СРС бр.31/82).
У односу на канал уређај за пречишћавање отпадних вода мора бити
удаљен мин. 10,0 m од ивице канала. Предвиђени појас има функцију радноинспекционе стазе. У овом појасу није дозвољена градња надземних објеката
(шахтови, ограде и др.) и садити дрвеће, а подземни објекти морају бити статички
димензионисани на оптерећење од грађевинске механизације која се користи при
одржавању канала или реконструкцији објекта.
Трасу фекалне канализације водити у зеленој површини уз манипулативне
површине.
Минимални пречник цевовода не сме бити мањи од 200 mm.
Минималне падове цеви одредити у односу на усвојени цевни материјал,
према важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви).
Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза.
Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности
надлежног комуналног предузећа.
Уређење канала изводити уз претходно прибављене услове и сагласности
надлежног водопривредног предузећа.
Планирана канализациона мрежа у потпуности ће задовољити потребе
одвођења отпадних и атмосферских вода и дефинисана је на графичком приказу
бр.06 у размери 1:1000.
1.6.2.2. Услови за прикључење на водну инфраструктуру
Прикључење планског простора на уличну водоводну мрежу извести према
условима надлежног комуналног предузећа.
Прикључак објекта на водоводну мрежу у комплексу извести преко
водомерног шахта смештеног на парцели.
Где је потребно, предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже, а
у складу са условима противпожарне заштите.
Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према
условима надлежног комуналног предузећа.
Дубину укопавања на месту прикључења сводити на дубину цевовода.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без
пречишћавања упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине
унутар парцеле.
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Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у
канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања
унутар самог комплекса.
Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију пречистити на
сепаратору уља и брзоталоживих примеса.
1.6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1.6.3.1. Снабдевање електричном енергијом
На планском простору има изграђене електроенергетске инфраструктуре:
- надземни далековод 20kV и
- кабловски вод 20kV (Уз плански простор се налази и парцела са
постојећом 35kV трансформаторском станицом.)
Напајање електричном енергијом планираних корисника планског простора
обезбедиће се са најближе 20 kV мреже и нове трансформаторске станице (МБТС)
унутар радног простора комплекса пречистача. За МБТС потребно је обезбедити
површину од 5,0 m х 6,0 m. Напајање 20 kV кабловским водом трафостанице
извешће се по електроенергетским условима добијеним од надлежне
Електродистрибуције у Суботици.
Електроенергетска мрежа (високонапонска и нисконапонска) за потребе
напајања корисника, планираних садржаја у зони, јавног осветљења и других
садржаја на планском простору, градиће се подземно у планираним трасама дуж
коридора приступне саобраћајнице. Дуж приступне саобраћајнице изградиће се и
мрежа јавног осветљења.
Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења (''Службени лист СРЈ'', бр. 11/96).
1.6.3.2. Услови за уређење и изградњу електроенергетске
инфраструктуре
За објекат трафостанице обезбедити минималну површину од 5,0m x 6,0m.
Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0m.
Високонапонску и нисконапонску мрежу у обухвату Плана градити
подземно.
Електроенергетске каблове полагати на зеленим површинама поред
саобраћајница и пешачких стаза или, уколико за то нема могућности, испод
пешачких стаза.
Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8 m.
Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1,0
m од саобраћајница.
При укрштању са саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну
цев, а угао укрштања треба да буде око 90.
При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова
најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,0 за
каблове напона преко 10 kV. Угао укрштања треба да буде 90о.
Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и
канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално
растојање мора бити веће од 0,5 m.
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Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви
водовода или канализације.
При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода
вертикално растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и
паралелном вођењу 0,5 m.
Светиљке за осветњеље саобраћајница поставити на стубове расвете поред
саобраћајница на минималном растојању од 1,0 m од коловоза, а на међусобном
растојању до 40,0 m и ван колских прилаза објектима.
За расветна тела користити расветна тела у складу са новим технологијама
развоја.
Тачан распоред, врста расветних тела, висина и тип стубова одредиће се
главним пројектом.
1.6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску
инфраструктуру
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу извести подземним
кабловима по условима надлежног ЕД предузећа.
1.6.4. Гасна инфраструктура
1.6.4.1. Снабдевање гасом
На простору обухвата Плана постоји изграђен део гасовода високог
притиска до 50 bar за снабдевање ГМРС "Чока" (која се такође налази у обухвату
плана) и део трасе дистрибутивног гасовода за снабдевање насеља Чока.
Постојећи гасовод високог притиска до 50 bar са својим заштитним
коридором (по 30 m лево и десно од осе гасовода) и дистрибутивна гасоводна
мрежа у насељу Чока задржавају свој положај у простору.
Прикључење планираних објеката из планског простора у гасификациони
систем решити изградњом гасног прикључка од постојеће гасоводне мреже до
мерно-регулационог сета. Траса гаса се води паралелно са приступним путем до
командне зграде постројења за пречишћавање отпадних вода.
У случају потреба за већим количинама гаса снабдевање решити
прикључењем директно на гасовод средњег притиска и изградњом сопствене
мерно - регулационе гасне станице.
1.6.4.2. Услови за уређење и изградњу гасне инфраструктуре
Гасоводну мрежу градити на основу главних пројеката, у складу са важећим
законским прописима.
Дубина полагања гасовода је мин. 0,6 до макс. 1,0 m од његове горње
ивице. Препоручује се дубина од 0,8 m. Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код
укрштања са другим укопаним инсталацијама или на изразито тешком терену, уз
примену додатних техничких мера заштите.
Локација ровова треба да је у зеленом појасу на дубини 1,0m дуж трупа
пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна
мрежа задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и
објекте инфраструктуре.
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Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске
и ЕК мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, мин. 0,5 m.
Табела 8. Вредности минималних прописаних растојања гасовода у односу на укопане
инсталације:

други гасовод
водовод, канализација
ниско и високо-напонски електро каблови
телефонски каблови
технолошка канализација
бетонски шахтови и канали
високо зеленило
темељ грађевинских објеката
локални путеви и улице
државни путеви I и II реда

укрштање
0,3 m
0,3 m
0,5 m
0,3 m
0,3 m
1,0 m
1,3 m

паралелно вођење:
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,6 m
0,7 m
0,3 m
1,0 m
1,0 m
0,5 m
1,0 m

1.6.4.3. Услови за прикључење на гасну инфраструктуру
Сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну гасну мрежу затражити
од надлежног дистрибутера гаса.
Траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајнo приступачна.
Цевовод се полаже на дубину укопавања од мин 0,8 m.
Локација ровова треба да је у зеленом појасу, а где нема зеленог појаса,
гасовод се води испод тротоара, бетонираних платоа.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна
мрежа задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и
објекте инфраструктуре.
Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се уз његово
полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није
потребно (при томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне
цеви или подземног пролаза).
Најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2
m.
Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске
и EK мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално
0,5m.
Положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се геодетски.
Дистрибутивни гасовод се не полаже испод објеката високоградње.
Мерно - регулациони сет се не сме постављати унутар објекта, на
места где нема природне вентилације; мора бити удаљен од електричног
ормарића мин. 1,0 m, као и од отвора на објекту (прозора, врата) мин.
1,0 m, мерено по хоризонтали.
1.6.5. Електронска комуникациона инфраструктура
На планском простору нема изграђене електронске комуникационе
инфраструктуре, те је исту потребно обезбедити за потребе планираних
корисника.
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Од постојећих резерви месне електронске комуникационе мреже у насељу
потребно је обезбедити електронску комуникациону мрежу за потребе одвијања
електронског комуникационог саобраћаја корисника планског простора.
Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати и градити једнострано,
дуж прилазне саобраћајнице.
За потребе корисника планског простора потребно је положити цеви за
електронску комуникациону мрежу, којом ће се омогућити примена и коришћење
широкопојасних сервиса.
У Чоки је изграђена аутоматска телефонска централа са мрежом
телефонских каблова који обезбеђују прикључак за кориснике са тог подручја. Из
ове телефонске централе ће се обезбедити телефонски прикључак за будуће
постројење изградњом телекомуникационог прикључка од постојеће мреже која
се налази уз државни пут М-24 до објеката у комплексу.
1.6.5.1. Услови за уређење и изградњу ЕК инфраструктуре
Целокупну ЕК мрежу (фиксна телефонија, КДС, интернет и др.) градити у
складу са важећим законским прописима и техничким условима.
ЕК мрежа ће се у потпуности градити подземно.
Дубина полагања ЕК каблова треба да је најмање 0,8 m. ЕК мрежу
полагати поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m од саобраћајнице или
поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ЕК каблове полагати
испод пешачких стаза.
При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у
заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90о.
При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање
растојање мора бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV и 1,0 m за каблове напона
преко 10 kV.
При укрштању најмање растојање мора бити 0,5 m, а угао укрштања 90о.
При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално
растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу
0,5m.
Уређаји и опрема УПС (МСАН) поставиће се у метално кућиште слободностојећи орман на јавној површини.
1.6.5.2. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову
технологију развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим
планираним објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до
просторије планиране за смештај ЕК опреме унутар парцеле корисника, или до
објекта на јавној површини.
Прикључење објеката у телекомуникациони систем решити изградњом
прикључка (подземне мреже ) од постојеће уличне мреже до приступачног места
на фасади објекта у коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман.
Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем може се извести према тим
условима.
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1.6.6. Уређење зелених површина
У обухвату Плана једино зеленило представљају јавне зелене површине,
односно зелене површине јавног коришћења, које ће се формирати у простору око
радних површина , поред приступне саобраћајнице и у самом радном простору
комплекса пречистача.
Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2,0 m од ивице коловоза, а
шибље 2,0 m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало
да буде мање од 4,5-7,0 m, што зависи од избора врста. Растојање између
дрворедних садница је најмање 5,0 m, а у зависности од врсте креће се од 5-15,0
m. Композициони принципи озелењавања треба да стварају максималне
погодности за заштиту од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и
повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања. Заштитно зеленило
треба да чине аутохтоне листопадне врсте.
У зони ужег радног простора око објеката су формиране пешачке површине
ради лакше комуникације у оквиру радног простора и треба да садржи минимум
30% зеленила. Насип око објеката постројења треба да је покривен травом.
Изоставља се садња високе вегетације.
Слободне травнате површине унутар радног простора треба допунити са
декоративном партерном вегетацијом листопадних и четинарских врста, цвећа и
перена.
У појасу уз канал (10m од ивице канала) и у заштином - инфраструктурном
појасу не планирати високо зеленило.
1.6.6.1. Услови за уређење и подизање зеленила
Обавезна израда главних пројеката озелењавања, који ће детерминисати
прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред,
технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.
Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према
техничким нормативима за пројектовање зелених површина.
Табела 9. Дрвеће и шибље садити на удаљености од одређених инсталација и то:

Водовода
Канализације
Електрокаблова
ТТ мреже
Гасовода

Дрвеће
1,5 m
1,5 m
2,5 m
1,0 m
1,5 m

Шибље

0,5 m

Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене
врсте.
Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.
1.7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ

1.7.1. Заштита природних добара
У планском простору нема заштићених нити предложених за заштиту
природних добара, као ни посебно вредних делова природе, према условима
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надлежне установе за заштиту, тако да се Планом не предвиђају посебне мере
заштите.
Услови Завода за заштиту природе Србије, Радне јединице у Новом Саду,
издати за потребе израде ПДР за локацију пречистача у Чоки, број 03-385/2 од
11.04.2011.г.
1.7.2. Заштита непокретних културних добара
Према подацима надлежне установе за заштиту споменика културе, на
простору обухваћеном овим Планом нема евидентираних непокретних културних
добара. У случају да се наиђе на било какве археолошке трагове или археолошке
предмете, у току извођења земљаних радова на предметном простору, потребно је
обавестити надлежну институцију за заштиту.
1.8.3. Заштита живота и здравља људи
Посебне мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на
становништво дате су у законским и подзаконским актима, који се односе на
здравље и безбедност људи и заштиту на раду. При изградњи инфраструктурних
објеката обавезно је водити рачуна о поштовању прописа о техничким
нормативима и стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају при
постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним
међусобним растојањима.
Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, неопходно је
дефинисати и мере заштите у случају ванредних ситуација и удеса. У том смислу,
у циљу заштите живота и здравља становништва, неопходно је стриктно
поштовати урбанистичке и друге услове и нормативе, дефинисане низом
законских и подзаконских аката.
На основу: географских, морфолошких, хидролошких, демографских и
других карактеристика, констатује се да подручје обухвата Плана може бити
угрожено од: пожара, земљотреса, метеоролошких појава (атмосферског
пражњења, олујних ветрова и града), поплава (подземних вода), техничкотехнолошких несрећа (акцидената) и ратних дејстава.
Услови заштите од елементарних непогода
Предметни простор је угрожен од елементарних непогода. У циљу заштите,
планира се озелењавање слободних површина, регулација атмосферских вода и
изградња водоводне и канализационе мреже.
Чока се налази у сеизмичком подручју 7оМСЅ скале.
Заштита од земљотреса обезбедиће се:
- прорачуном на отпорност за земљотрес јачине најмање 7º MCS за све
објекте;
- поштовањем прописане минималне ширине саобраћајних коридора, како
би се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања.
Заштита од метеоролошких појава (атмосферског пражњења, олујних
ветрова и града) обезбедиће се:
- извођењем громобранских инсталација у складу са одговарајућом
законском регулативом;
- заштита од олујних ветрова обезбедиће се подизањем заштитног
зеленила;
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-

заштита од града обезбедиће се постојећим противградним станицама,
са којих се током сезоне одбране од града , по потреби, испаљују
противградне ракете.

Заштита од поплава (подземних вода) обезбедиће се:
- поштовањем основне намене канала који пролазе поред и кроз
предметни простор, односно насеље, и имају најважнију улогу у
евакуацији атмосферских вода из насеља (сачувати интегритет детаљне
каналске мреже и припадајућих објеката);
- поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње
хидротехничких објеката (карактеристике канала, мостова, пропуста и
сл.).
Заштита од пожара
Обавеза инвеститора је да гради објекте од ватроотпорних материјала.
Ради заштите од пожара, планом су утврђене адекватне мере.
Мере се односе на планирану удаљеност између објеката (складишних и
објеката специјалне намене, услови складиштења лако запаљивих течности,
гасова и експлозивних материја).
Градња саобраћајница мора бити према датим правилима (потребне
минималне ширине, минимални радијуси кривина и слично) која ће омогућити
приступ ватрогасним возилима до сваког објекта.
Угроженост од пожара зависи и од изграђености парцеле, материјала од
кога је објекат изграђен и од присуства запаљивих и експлозивних материјала.
Одговарајући капацитет водоводне мреже обезбеђује проточни капацитет и
притисак за ефикасно гашење пожара.
Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и реализовани у складу
са Законом о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, број 111/09) и осталим
важећим прописима и релевантним стандардима. У грађевинском подручју се
морају поштовати сви прописани хигијенски и противпожарни услови изградње.
Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената) обезбедиће
се:
-

-

-

-

предузимањем мера за спречавање истицања било које супстанце, која
је штетна или разарајућа по тло или његове особине;
складиштење горива и манипулацију са нафтом и њеним дериватима
одвијати у осигураним подручјима, у циљу спречавања истицање горива
и мазива, а сличне услове применити на мазивна уља, хемикалије и
течни отпад;
паркирање грађевинских машина вршити само на уређеним местима, уз
предузимање посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и
нафтиним дериватима;
разношење чврстог отпада, који се јавља у процесу градње и боравка
радника у зони градилишта, спречити његовим систематским
прикупљањем и депоновањем на за то уређеним депонијама;
уколико дође до хаварије возила, које носи опасне материје у
прашкастом или грануларном стању, зауставити саобраћај и обавестити
специјализовану службу која обавља операцију уклањања опасног
терета и асанацију коловоза;
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-

уколико дође до несреће возила са течним опасним материјама,
зауставити
саобраћај,
алармирати
надлежну
службу
и
специјализоване екипе за санацију несреће.

Заштита људи и материјалних добара од ратних дејстава
обезбедиће се:
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;
- на основу услова, које су инвеститори планираних објеката
дужни да траже од Министарства одбране Републике Србије –
надлежног одсека за одбрану.
1.7.4. Мере и услови заштите и унапређења животне средине
У циљу заштите животне средине, с обзиром на специфичности и обим
планираних садржаја у обухвату Плана, неопходно је предузети одређене мере
заштите воде, ваздуха и земљишта.
На локацији постројења могућа су загађења као последица редовне
експлоатације, и као последица акцидентних ситуација које могу бити изазване
хаваријом постројења.
Случајна (акцидентна) загађења, која настају као последица хаварије
постројења, представљају потенцијалну опасност за загађење површинских и
подземних вода. Вероватноћа овог акцидента зависи од више фактора од којих су
најзначајнији: квалитет материјала, конструкције и израде, одржавања и др. Обим
последица у оваквим случајевима битно зависи од конкретних локацијских
карактеристика тла итд.
Ради заштите од негативних утицаја, мере заштите обухватају мере којима
ће се смањити аерозагађење, бука и спречити акцидентне ситуације у комплексу:
- воду за пиће, санитарне потребе и против-пожарну заштиту треба
обезбедити из насељског водовода;
- одвођење фекалних и отпадних вода треба спровести пластичним
цевима до грубе решетке на постројењу;
- атмосферске воде са платоа код механичког пречишћавања, сакупљају
се и шаљу на почетак пречишћавања;
- пројектом саобраћајнице , носивост коловозне конструкције треба
усагласити са саобраћајним оптерећењем и носивошћу теретних возила
која ће их користити;
- инсталисати сву прописну опрему за заштиту од пожара, те исте
контролисати и правилно користити;
- предузети све превентивне мере које спречавају и елиминишу могуће
акциденте;
- комунални отпад ће се сакупљати, третирати и одлагати на адекватан
начин поштовањем услова и обавеза прописаних Законом о управљању
отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09) и осталом актуелном
законском регулативом, што се нарочито односи на посебне категорије
отпада, који може настати у технолошким процесима;
- правилним избором биљних врста формирати заштитно зеленило у циљу
побољшања микроклиматских услова и заштите простора у обухвату
Плана (таложења честица прашине, асорпције гасова, заштите од
инсолације, ветра).
Ободни део комплекса треба да садржи углавном заштитне, док средишњи
део уз објекте подразумева декоративне парковске врсте зеленила;
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За објекте, који ће бити лоцирани на простору обухвата Плана, а могу
имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган мора прописати
потребу израде Студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом
о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09),
Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08).
Планирани објекти морају имати адекватно изведене инсталације за
заштиту објеката од пожара и атмосферског пражњења, у складу са Законом о
заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09) и правилницима који
уређују заштиту од пожара, као и Правилником о техничким нормативима за
заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", бр. 11/96).
Обавезе субјеката чије делатности утичу или могу утицати на квалитет
ваздуха уређене су Законом о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр.
36/09), а односе се на обезбеђење техничких мера за спречавање или смањење
емисија у ваздух праћење утицаја сопствених делатности на квалитет ваздуха и
обезбеђење других мера заштите у складу са овим Законом и законима којима се
уређује заштита животне средине.
1.8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње
и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском
инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:
- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној
оријентацији објеката;
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом
изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани,
комбиновани материјали и др.);
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне
расвете упот-ребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне
колекторе) као фасадне и кровне или самостојеће елементе где техничке
могућности то дозвољавају;
- размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање
потрошње свих енергетских уређаја у објекту;
- размотрити могућност искоришћења геотермалне енергије бушењем
бунара и постављањем топлотних пумпи за пренос енергента од извора
до циљног простора.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова
својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини
саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање
употребне дозволе.
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1.9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ИЛИ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

У обухвату Плана нема локација за које се обавезно ради урбанистички
пројекат или расписује јавни архитектонски или урбанистички конкурс, као основ
за даљу реализацију (израду пројектно-техничке документације, изградњу и
уређење).
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана,
су следећа:
- Конструкцију
објеката
прилагодити
осцилацијама
изазваним
земљотресом јачине 7 MCS скале;
- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених
вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне
средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09);
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о
заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09);
- Изградњу објеката вршити у складу са одговарајућом општинском
одлуком и важећим техничким нормативима за склоништа, као и
условима надлежног одсека за одбрану.
За изградњу и уређење површина јавне намене поред горе наведених
општих правила грађења, примењују се правила дефинисана у тачки 1.6.
УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ.
2.2. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Плански простор је предвиђено да буде површина јавне намене коју чине
површине целих парцела бр. 2983, 2984 као и површина парцеле 2985 у оквиру
које се образују парцела постројења за пречишћавање отпадних вода и парцела
радног простора главне мерно регулационе станице насеља Чока. Величина
парцела су довољне да приме све садржаје који су условљени конкретним
технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног
индекса заузетости и индекса изграђености парцеле. У оквиру планског простора
је предвиђена парцелација којом се од парцеле 2985 изузима површина потребна
за парцелу главне мерно регулационе станице.
2.2.1. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на
границе парцеле
У зависности од захтева технолошког процеса, у оквиру радног комплекса
објекти се повлаче у дубину парцеле. Грађевинске линије у планском простору су
дефинисане условима на терену и условима које дефинишу суседне парцеле.
Грађевинска линија се одређује:
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-

према улици – државном путу (М24) – повлачи се у односу на
регулациону линију за ширину (30m) која је одређена заштитним појасом
далековода (20kV).
- према каналу - повлачи се у односу на регулациону како би од ивице
канала била одмакнута минимум 10m.
- према парцели на којој се налази железничка пруга, (како би био
задовољен услов ЈП Железнице Србије), повлачи се за 5m, како би од
осе пруге била удаљена више од 25m.
Планирани комплекс ППОВ формирати тако да се репрезентативни пословни објекти лоцирају до улаза, а производни и помоћни објекти, унутар
комплекса.
2.2.2. Услови за изградњу објеката. Највећи дозвољени индекс
заузетости и индекс изграђености парцеле.
Дозвољени индекс заузетости парцеле је максимално 60% комплекса,
односно парцеле. Дозвољени индекс изграђености парцеле је максимално 1,5. У
склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина.
У индекс заузетости у овом случају се практично рачунају сви објекти и
саобраћајно - манипулативне површине на парцели, јер је потребно обезбедити
минимално 30% за зелене површине.
2.2.3. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској
парцели
Међусобну удаљеност објеката у комплексу пречистача условљава
технолошки процес уз обавезу да су задовољени услови противпожарне заштите.
Трафостаницу за сопствене потребе градити као зидану или монтажнобетонску, за рад на 20 kV напонском нивоу. Минимална површина за изградњу
трафостанице треба да буде 5,0 m Х 6,0 m, а минимална удаљеност од других
објеката је 3,0 m. Трафостаница се може градити/инсталирати и у оквиру других
објеката, уз задовољење услова противпожарне заштите. Средњенапонску 20 kV и
нисконапонску мрежу градити подземно, по условима грађења подземне
електроенергетске мреже. Сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну
мрежу затражити од надлежног предузећа.
Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне
телекомуникационе мреже и опреме, мобилних централа, базних радио станица,
као и антене и антенски носачи могу се поставити у зони радних садржаја, у
оквиру објекта (у и на објекту) у оквиру комплекса. Објекат за смештај
телекомуникационе опреме може бити зидани или монтажни. Напајање
електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV.
Радни простори у оквиру планског простора на којима се налазе објекти
који представљају непосредну опасност по живот људи, као и објекти специјалне
намене, ограђују се транспарентном или делимично зиданом оградом висине 2,2m
или на начин који одреди надлежни орган, одбносно прописи који уређују
предметну делатност.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која
се ограђује и морају обезбедити проточност саобраћаја и услове противпожарне
заштите.
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2.2.4. Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање
возила
Приступ парцели, је решен са јавног пута – приступном саобраћајницом. За
радни простор у оквиру планског простора мора се обезбедити колски прилаз.
Колски прилаз је минималне ширине 5m са минималним унутрашњим радијусом
кривине од 7,0 m. Приступну саобраћајницу и саобраћајно-манипулативне
површине унутар радног простора извести са различитим ширинама (у зависности
од делатности, технолошког процеса, врсте очекиваних возила и расположивог
простора) и свим потребним елементима за комфорно кретање.
У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке стазе је мин. 1,0 m, а
ширина колске саобраћајнице мин. 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине мин.
6,0 m, односно мин. 7,0 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради
противпожарне заштите. Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и
платоа у оквиру радних комплекса треба димензионисати у зависности од врсте
возила која се очекују, а препорука је за средње тешки саобраћај.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске
парцеле мора се обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и теретна
возила. Величина једног паркинг места за путничко возило је мин. 2,5 m х 5,0 m,
док је за теретно возило мин. 3,0 m х 6,0 m. Оквирно се рачуна једно паркинг
место на 70 m2 радног простора, али се за конкретне локације и радне садржаје
паркинзи димензионишу у зависности од изабраног система паркирања, врсте и
величине очекиваних возила, претпостављеног броја корисника и расположивог
простора, као и у складу са важећим прописима који одређену делатност уређују.
Паркинзи за бицикле се изводе по потреби, са обезбеђивањем засебне
површине мин. 0,6 m2 по бициклу.
2.2.5. Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената
објеката
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби,
на традиционалан (зидани објекти) или савремнији начин (од префабрикованих
елемената, укључујући и готове монтажне објекте). При обликовању објеката
тежити ка савременом архитектонском изразу, који задовољава критеријуме
функционалности и естетског изгледа. Ускладити архитектонски израз свих
објеката на парцели, а слободне површине парковски озеленити.
Диспозиција планираних објеката и садржаја, дата у графичком приказу
бр.05 у Р-1:1000, као и њихови капацитети су оквирни и њихово позиционирање и
димензионисање је условљено функционалним решењем и условима надлежних
установа и јавних комуналних предузећа. Сви објекти морају бити изграђени у
складу са важећом законском регулативом, која уређује конкретну област, а избор
материјала вршити имајући у виду специфичну намену објекта/простора и са
становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања санитарно-хигијенских
услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта
техничке и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара
морају се испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање
ватрогасног возила и извођење интервенција.
При пројектовању и изградњи радних комплекса поштовати важеће прописе
за громобран, електричну мрежу, димњаке и погоне са лако запаљивим
материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није
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удаљен најмање 6,0 m од објекта или дела објекта у ком бораве или се дуже
задржавају људи, уколико то техничким прописима није другачије одређено.
Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети довољно
прозорских површина, уз то лаке преградне зидове и лак кровни покривач.
2.2.6. Заштита суседних објеката
Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се
нарушити животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним
парцелама и њихово нормално функционисање.
Изградњом објеката не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле,
а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то
на делу објекта вишем од 3,0 m.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз
сагласност власника или корисника парцеле.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а
одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за зелене
површине, које треба одговарајуће хортикултурно уредити. Избор биљних врста
одређује се према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији
штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним
својствима.
Зеленилом треба да се обезбеди изолација пословних/админстративних
објеката од производних и складишних објеката, изолација пешачких токова, као
и заштита паркинг простора од утицаја сунца.
Уз границе парцеле где нису изграђени објекти формирати ободне зелене
површине које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних суседних
парцела. Овај зелени тампон (четинарско и листопадно дрвеће и шибље) умањио
би буку и задржао издувне гасове и прашину.
2.2.7. Највећа дозвољена спратност и висина објеката
Дозвољена спратност објеката је П до П+1, односно у складу са
технолошким захтевима објекта. Подрумска или сутеренска етажа се не
препоручује. Спратност објеката свих врста се утврђује локацијском дозволом, а у
складу с технолошким захтевима.
У зони радних садржаја дозвољена спратност и висина објеката је:
- производни и складишни објекат је спратности од П до макс. П+1, а
укупна висина објекта је макс. 9,0 m, с тим да може бити и више, ако то
захтева технолошки процес производње, односно складиштења;
- помоћни објекат је макс. спратности П (приземље), а макс. висине 4,0 m.
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута, односно према нултој коти објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од
коте нивелете јавног или приступног пута,
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-

кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног
или приступног пута,
високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је
макс. 2,2 m од планиране коте уличног тротоара.

2.3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

У циљу обезбеђења одговарајућих инфраструктурних и саобраћајних услова
за изградњу и функционисање садржаја на простору који је обухваћен планом сем
изградње потребно је извршити и радове на уређивању грађевинског земљишта. У
табели која следи дат је оквирни приказ планираних радова и потребних
количина, као и појединачних и укупних трошкова планираних радова на
уређивању грађевинског земљишта.
Тaбела 10. Процена улагања из јавног сектора

Редни
брoj

Oпис радова

Укупна
цена

1.

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА

1.1
1.2.

Трошкови прибављања земљишта
Уређење парцеле

2.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

2.1

Коловоз

3.

ХИДРОТЕХНИКА

3.1.
3.2.
3.3.

Интерна канализација
Канализациони технолошки цевовод
Канализациони (прикључни) вод

3.4.
3.5.

Водоводна мрежа - интерна
Хидрантска мрежа

4.

ПОСТРОЈЕЊЕ - ОБЈЕКТИ

4.1
4.2
4.3

Груба и фина решетка
Главна црпна станица
Погонска зграда

4.885.154
3.664.980
18.339.170

4.4
4.5
5.

Командна зграда
СБР базени и резервоар муља
Електро инсталације и објекти

6.517.164
58.000.780
17.850.770

6.

Хидромашинска и мернорегулациона опрема

44.753.000

7.

Термотехничке инсталације

6.

УКУПНО (дин)

4.966.000
6.835.670
2.142.000
4.213.220

Финансирање уређивања грађевинског земљишта
средстава остварених од:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
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782.238
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1.286.995
195.369.891
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-

конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са
Законом,
- других извора у складу са законом.
Финансирање постројења за пречишћавање отпадних вода обезбедиће се
из средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду и водопривреду и
средстава месног самодоприноса и других извора у складу са законом.
2.4. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и
локацијске дозволе која садржи правила уређења и правила грађења.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
Извод из Генералног плана насеља Чока
1.
2.
Катастарска подлога са границом обухвата плана
Р - 1 : 1000
3.
План одређивања површина јавне намене
Р - 1 : 1000
4.
План намене земљишта
Р - 1 : 1000
5.
План регулације, нивелације и саобраћаја
Р - 1 : 1000
6.
План водне инфраструктуре
Р - 1 : 1000
7.
План енергетске инфраструктуре
Р - 1 : 1000
8.
Карактеристични попречни профили
Р - 1 : 200

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

31

Б. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

560
559

(M24)

GAS

GAS

GAS

GAS

590

GAS

(M

GAS

24
)

0

100

150m

GAS

GAS

50

GAS

GAS

02

GAS

S

7
GAS

Z

I

GAS

J

GAS
GAS
GAS

GAS

7

GAS

2
(M

GAS

5

-

GAS
GAS
GAS
GAS

4)

-

GAS

GAS

-

GAS
GAS

GAS

S

GA

S

GA

168.3

GA

S

GAS

114.3

GAS

20kV

GAS

GAS

GA

S

S
GA

S
GA

04kV

:

GAS

: .

GAS

:

1/11

.

:

:

:

:

1:1000
:

.

2

S
GA

S

GA

560
559

(M24)
591

GAS

GAS

GAS

GAS

590

GAS

(M

GAS

24
)

50

100

150m

GAS

GAS

0

GAS

GAS

GAS

03
S

GAS

7
Z

I

GAS
GAS
GAS

J

GAS

GAS
GAS

2
(M

GAS

5

GAS
GAS
GAS
GAS

4)

GAS

GAS

(

GAS
GAS

GAS

S

GAS

GAS

GA

S

S
GA

S
GA

GA

S

GA

S

GA

:

GAS

: .

GAS

:

:

1/11

.

:

:

:

1:1000

O
.

:

3

S
GA

S

GA

560
559

(M24)
591

GAS

GAS

GAS

GAS

590

GAS

(M

GAS

24
)

50

100

150m

GAS

GAS

0

GAS

GAS

04

GAS

S

7
GAS

Z

I

GAS

J

GAS
GAS
GAS

GAS
GAS

2
(M

GAS

5

GAS
GAS
GAS
GAS

4)

GAS

GAS
GAS
GAS

GAS

S

GAS

GAS

GA

S

S
GA

S
GA

GA

S

GA

S

GA

:

GAS

: .

GAS

:
:

:

1/11

.

:

:

1:1000
:

.

4

S
GA

S

GA

(M24)
591
590

(M

24
)

0

50

100

150m

05
10.00

S

I

Z

2

1

O5
77.00

0

4.2

J

2
77.10

77.00

23.50

76.50

9

0,6%
25,3

0,6%
43,6

%
0,1 4
46,

2
3

R8.00

O1
77.80

6.0

78.20 1
,0%
26,0

)

27.70

76.50

0,7%
27,8

8.00

78.50

5088117.75
5088010.30
5087960.87

4

0
30.

5

77.20

6

1

II

7

79.70

1

77.00

5088076.88
5088006.39
5087975.17
5088096.40

24

O
-I
7433697.89
7433683.63
7433578.65
7433603.79
O
II
7433506.44
7433515.80
7433533.07

(M

5088061.93
5088076.02
5088068.95
5088072.47
5088065.09
5088061.38
5088048.96
5088035.13

5

%
2,0 0
17,

O5
O6
O7

7433777.97
7433798.92
7433804.06
7433810.02
7433814.17
7433809.25
7433817.42
7433796.89

O4

R22.00

O1
O2
O3
O4

-x-

R6

1
2
3
4
5
6
7
8

-y-

38,5

o

%
0,1 9
48,

8
76.50
76.50

5.00

1

78.00

O6

O
78.20

O2

0,2%
48,9

76.50

5.00

O3
9.50

O7
:

: .
:

1/11

.

:

:

:

:

1:1000
:

.

5

560
559

(M24)

0+289.00

(M

24
)

0

50

100

150m

0+059.15

06
0+041.00
5+

.00
220

S
0+184.40

5+

0+115.50

.00

0
20

Z

I

J

)
24

II. faze

(M

5

:

: .
:
:

:

1/11

.

:

:

1:1000
:

.

6

560
559

(M24)
591

GAS

GAS

GAS

GAS

590

GAS

(M

GAS

24
)

50

100

150m

GAS

GAS

0

GAS

GAS

07

GAS

S

7
GAS

Z

I

E

GAS

J

GAS
GAS
GAS

GAS
GAS

EE

GAS
GAS

5

EE

2
(M

GAS
GAS
GAS

4)

EE

GAS

GAS
EE

EE

GAS

EE

EE

GAS

GAS
GAS

GAS

S

GA

S

GA

S

E

GAS
GAS

S
GA

GAS

GAS

GAS

GA

S

S
GA

:

: .

GAS

:
GAS

S
GA

S

GA

GAS
GAS

E

GAS

GAS

GAS

GA

EE

:

:

1/11

.

:

:

1:1000
:

.

7

EE
EE

08

O

EE

0

5m

10m

15m

:

: .
:

.

:

:

:

:

1/11
1:100
:

.

8

В. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА

2.

Изводи из ПП-а општине Чока и ГУП-а насеља Чока

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Председник Скупштине Општине: _______________
Пинтер Чаба

Број:
Дана:

ПРОСТОРНИ ПЛАН
ОПШТИНЕ ЧОКА
- ПРЕДЛОГ ПЛАНА -

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Е - 2173

ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР
мр Оливера Добривојевић, дипл.пр.планер

ДИРЕКТОР
Перица Манојловић, дипл.инж.саоб.

НОВИ САД, март 2009. године

САДРЖАЈ
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОД ........................................................................................................................... 1
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ .................................................................................................... 2
1. ОБУХВАТ И ГРАНИЦА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ........................................................... 2
2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА ........ 3
2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ................................................................ 3
3. РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ............................................................................................. 6
3.1. РЕГИОНАЛНА САРАДЊА ПРЕМА ПРОГРАМИМА И СМЕРНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...... 8
3.1.1. ИНИЦИЈАТИВА О ОДРЖИВОМ ПРОСТОРНОМ РАЗВОЈУ СЛИВА РЕКЕ ТИСЕ ....... 10
3.2. СТРАТЕГИЈА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ............................................................. 11
3.3. МЕЂУОПШТИНСКА САРАДЊА............................................................................ 12
II. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ........................................................... 13
1. ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ............................................................................................. 13
2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ............................................................................ 14
3. СТАНОВНИШТВО ................................................................................................... 23
4. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ .................................................................................... 25
5. МРЕЖА НАСЕЉА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ .......................................... 33
6. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ .............................................................................. 34
7. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА ........................................................................... 40
8. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА ........................................................................... 41
9. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ .............................................................................. 42
10. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА .......................................................... 43
11. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА .......................................................... 44
III ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ........................................................................ 48
1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ............................................................... 48
2. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПО ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА ................................................ 51
IV ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА ............ 56
1. КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА................................................ 56
1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ......................................................................... 56
1.2. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ .......................................................................... 57
1.3. ЛОВ ............................................................................................................... 58
1.4. КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА ........................................................................ 58
1.5. МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ................................................................................... 58
2. ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ ........................................................................................ 59
3. РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ................................... 60
4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И РАЗМЕШТАЈ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ ........................ 61
4.1. ПОЉОПРИВРЕДА............................................................................................. 62
4.2. ИНДУСТРИЈА................................................................................................... 64
4.3. ТУРИЗАМ ........................................................................................................ 66
4.4. ШУМЕ, ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ, ВАНШУМСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЛОВ .............................. 66
5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ.............................................................................. 67
5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ...................................................................... 67
5.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА.................................................................. 69

5.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ......................................................................... 75
5.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ............................................................ 77
5.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА ......................................................... 78
5.6. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ.................................................................. 79
6. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА ........................................................................... 79
7. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ................................................... 80
8. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ............................................................................. 82
9. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ........................................................... 83
10. СТРУКТУРА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА .................. 84
V МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА НЕПОСРЕДНУ ПРИМЕНУ ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И
ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА У УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА НАСЕЉА И
УЖИХ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЦЕЛИНА ........................................................................ 85
VI ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА ОПШТИНЕ ЧОКА .......................... 86
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА У АТАРУ .......................................... 86
1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ......................................................................... 86
1.2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ...................................................................................... 91
1.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ ......................................................................................... 93
1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ .............................................................................. 94
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У ОКВИРУ ГРАЂЕВИНСКИХ РЕЈОНА НАСЕЉА . 95
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ ............................ 127
3.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА .................................................................... 127
3.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА................................................................ 129
3.3. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ............................................................. 130
3.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА .......................................................... 134
3.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА ....................................................... 136
3.6. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ.................................................................................... 137
4. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.............................................................. 138
VII ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ....................................................... 139
1. ЛИСТА ПРИОРИТЕТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАНА............... 139
2. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА..................................... 141
3. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ................ 142
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ...................................................... 142

6. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ
Водопривредна инфраструктура
Одбрана од поплава
Територија општине је заштићена од штетног дејства спољних вода насипом дуж
Тисе и насипима дуж Златице, а од унутрашњих вода системом мелиоративних
канала сацрпним станицама које пребацују вишак воде у Тису.
Косина насипа са небрањене стране изграђена је у нагибу 1:3. Косина насипа
сабрањене стране, као и на местима где има банкина, изграђена је у нагибу 1:3, док
јекосина насипа од банкине до ножице насипа 1:7. Ширина круне насипа по целој
дужини износи 6,00 метара.
Анализом стања одбране од поплава на подручју чоканске општине, утврђено је да
су поједини делови Оштине, без обзира на досада изграђене објекте одбране, још
увек угрожени што подземном, што тиском великом водом.
Може се закључити, да територија општине Чока представља уређену хидрографску
целину, са изграђеним одбрамбеним насипима дуж Тисе и системом мелиоративних
канала. На брањеном подручју се побољшавају услови одводњавања применом
цевне дренаже на земљиштима тежег механичког састава.

5.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета
оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају
регионални систем горње Тисе), из којег ће се снабдевати становништво насеља
општине Чока, као и само они технолошки процеси у којима је неопходна вода
највишег квалитета. Дугорочно посматрано, решење водоснабдевања треба тражити
у формирању централног постројења за комплетан третман воде, са базирањем на
ресурс подземних вода, и речне воде Тисе и изградња магистралних повезних
цевовода до свих насеља општине.
До тада, даљи развој водоснабдевања развијаће се у правцу који је сада у
функцији, уз повећање броја црпних бушотина на постојећим или новим
извориштима, са изградњом појединачних уређаја за дотеривање квалитета воде по
захтеваним критеријумима.
Иако се иде на рационализацију потрошње и максималну штедњу подземних ресурса
питке воде, потребно је извршити проширење постојећих изворишта са неколико
бунарских водозахвата због континуалног пропадања извесног броја бунара, а и
како би се у насељима са по једним бунаром остварио потребан резервни капацитет.
У наредној табели дате су укупне предвиђене потребе становништва и индустрије
Чоке за водом одређене на основу броја становника, прикључености на водоводне
системе и норме потрошње за пројектовани период до 2027. г.
Висококвалитетне
Воде (106m3/ год.)

Индустрија
(106m3/ год.)

Укупно
(106m3/ год.)

6,9

0,7

7,6

Извор: Водопривредна Основа Србије, 2002.
Уколико се на основу претходног истраживања установи да на постојећим насељским
локацијама изворишта, нема могућности за нове бушотине (што би могао да буде
случај код малих насеља са једним до два бунара), то ће захтевати оформљивање
нових изворишта, што представља значајније и дуготрајније кораке у техничком и
финансијском смислу.

Ради рационализације коришћења висококвалитетне воде за пиће и заштите исте од
непотребног расипања потребно је на минималну меру свести губитке на водоводној
мрежи.
Процес рационализације коришћења питке воде се може спровести осим на већ
поменуте начине:
Смањење броја дефеката заменом и реконструкцијом дотрајале водоводне мреже;
Увођењем што бољег система мерења како би се открила места настанка губитака;
Едукацијом – дизањем свести потрошача: сталним информисањем, рекламама,
наградним играма које организују водоводи, јавним дискусијама, продајним
изложбама опреме за уштеду и посебно
Политиком цена која штити од непотребног расипања овог природног блага и
друго.
У свим решењима комплексних водопривредних система, која користе воду највишег
квалитета, снабдевање становништва увек има приоритет при расподели воде на
кориснике.
Постојећа
водоводна
мрежа
у
насељима
се
задржава
са
делимичном
реконструкцијом
на деоницама које не задовољавају планске потребе.
Снабдевање водом, у оквиру рубних предела насеља и атару, као и тамо где нема
могућности за снабдевање водом преко водоводне мреже, биће решено
индивидуално, путем бушених бунара.
Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују веће количине отпадних
вода, увести обавезу рационализације потрошње увођењем процеса рециркулације.
Тиме ће се обезбедити вишеструка употреба захваћане воде, очување и заштита
водних ресурса како од загађења, тако и од прекомерне експлоатације и
исцрпљивања појединих издани.
Снабдевање технолошком водом могуће је из првог водоносног слоја (фреатска
издан)
уз сталну контролу воде пре и у току експлоатације или из водотокова.
Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода
Површинске
воде,
природни
и
вештачки
водотокови
изложени
су
перманентнојдеградацији, упуштањем отпадних индустријских и насељских вода.
Зато се ове воде морају прихватити и одвести до реципијента. На простору Чоке
развијаће се сепарациони канализациони системи, којима ће се посебно одводити
фекалне отпадне воде, а посебно атмосферске отпадне воде.
Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација
урбаних простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван
територије све отпадне воде формиране при употреби и коришћењу. Канализациони
системи су у врло уској вези са водоснабдевањем и представљају функционалну и
органску целину са њим. Због тога се канализациони системи морају развијати
упоредо са развојем система водоснабдевања.
Индустријске отпадне воде решаваће се, по потреби, посебним системима. Зависно
од врсте и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз
предтретман, па ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и
атмосферском отпадном водом.
Услови предтретмана индустријских отпадних вода треба да:
заштите здравље особља које ради на одржавању канализационих система;
заштите канализациони систем и објекте на њему;
заштите процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају;
обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних вода материје које се мало или
никако не одстрањују на централном уређају за пречишћавање отпадних вода, акоје
могу угрозити захтевани квалитет вода реципијента. Пре упуштања отпадних вода у
реципијент предвиђа се њихово пречишћавање на централним постројењима за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Карактер реципијента предвиђа, односно

захтева висок степен пречишћавања. После пречишћавања на уређајима за
пречишћавање отпадних вода, пре испуштања у
реципијент, концентрација појединих загађујућих материја у ефлуенту мора
задовољавати услове које прописује надлежно водопривредно предузеће.
Капацитет ППОВ-а мора бити усклађен са демографским растом и планираним
повећањем индустријских капацитета, што је неопходно анализирати и
документовати одговарајућом студијом.
У наредном периоду следи изградња канализационе мреже у Чоки, као и почетак
изградње у осталим насељима општине. Обзиром да у осталим насељима општине не
постоји изграђена јавна канализациона мрежа, иста ни не може да се гради без
започињања активности на изградњи уређаја за пречишћавање отпадних вода, како
је дефинисано водопривредном основом.
Мања насеља, туристички локалитети и центри, као и викенд зоне, проблем
одвођења отпадних вода решаваће преко компактних мини уређаја за биолошко
пречишћавање.
Где год је могуће, користити тзв. групне системе, којима се једним ППОВ
пречишћавају отпадне воде из више оближњих насеља, повезаних магистралним
колекторима са одговарајућим КЦС (канализационим црпним станицама).
Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина
унутар насеља и индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну
канализацију конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост
простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се изграђени делови
рационално уклапају у будуће решење.
У насељима општине Чока, постојећа мрежа отворених канала ће се ширити у складу
са потребама, са уливима у најближе потоке путем уређених испуста који су
осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил канала (потока). За
атмосферске отпадне воде са зауљених и запрљаних површина (бензинске пумпе
исл.), предвидети одговарајући третман на сепаратору уља и таложнику. Садржај
уља у третираној води не сме бити већи од 0,1 mg/l, а суспендованих материја од 30
mg/l.
Приликом израде плана, који евентуално предвиђа израду концепта атмосферске
канализације потребно је претходно дефинисати укупне количине упуштених вода и
сходно томе уз консултацију надлежних органа водопривреде, проценити могућност
прихвата дефинисаних количина. У случају да су процењене количине упуштених
вода веће од оних на које су димензионисани делови каналске мреже у које се
предвиђа упуштање, потребно је предвидети могућност реконструкције (повећање
протицајног профила и сл.). Без обзира на евентуалну потребу реконструкције са
надлежнимводопривредним предузећима потребно је уговорно решити прихват
прикупљених вода.
У случају да се у неки од канала у склопу система за одводњавање предвиђа
упуштање атмосферских вода прикупљених са било које површине, потребно је
имати у виду да се могу упуштати само чисте воде и евентуално технолошке које
морају бити пречишћене, без таложљивих или муљевитих материја (пливајући
предмети, амбалажа, делови хране, тешки метали, разна уља, и течности за моторе
и сл.) ради обезбеђења II.б класе квалитета воде у каналу односно крајњем
реципијенту.
Атмосферске и отпадне воде сакупљати постојећом већ изграђеном канализацијом
мешовитог типа. Уколико на неким подручјима не постоји изграђена канализација
или она није сепаратног типа потребно је предвидети изградњу колектора у којем би
се посебно одводиле отпадне воде.
Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и сл.), чији квалитет
одговара II.б класи квалитета воде могу се без пречишћавања упуштати у природне
токове, мелиорационе канале, ретензије по ободу насеља и сл. Изливи
атмосферских и пречишћених вода у мелиорационе канале морају бити изведени на
одређен начин да би се спречило деградирање и нарушавање стабилности косина
канала.

Заштита вода
Основни задатак у области заштите вода је заштита квалитета вода до нивоа да се
оне могу користити за потребе корисника са највишим захтевима у погледу
квалитета вода.
У наредном периоду, предузеће се мере заштите ресурса пијаћих вода као
националног богатства, које ће се користити искључиво за водоснабдевање
становништва. Код свих врста изворишта, а посебно код изворишта чије су воде
намењене водоснабдевању становништва, морају се предузети све потребне мере
развоја и превентивне заштите изворишта вода од случајног или намерног
загађивања. Ово се у првом реду односи на потребу увођења зона санитарне
заштите и опште санитарно уређење изворишта, систематску контролу и адекватну
службу за реализацију постављених циљева.
У циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода у
напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са
подземним водама.
За технолошке отпадне воде потребно је предвидети предтретман код сваког
загађивача као и пречишћавање на постројењу пре упуштања у реципијент, тако да
упуштена вода задовољава IIб класу квалитета воде.
Пречишћене санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке воде се могу упуштати у
реципијенте (отворене канале) с тим да се задовољи следећи квалитет воде:
- БПКб ср. дневни до 25 mg/l
- ХПК до 125 mg/l
- суспендоване материје до 35 mg/l
- укупан Н до 15 mg/l
- укупан П до 2 mg/l
- масти и уља (етарски екстракт) до 0,1 mg/l
- штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним материјама у водама
(''СЛ. гласник СРС'', бр. 31/82).
У циљу постепеног смањења загађења вода и довођења свих деоница водотока у
планском периоду до 2029. године у прописану класу предвиђа се:
1) смањење емисије суспендованог и органског загађења из концентрисаних извора
који су обухваћени програмом за око 90%,
2) свођење емисије тешких метала на вредности прописане стандардима ефлуента,
3) свођење емисије токсичних органских супстанција на вредности нормиране
квалитетом ефлуента и
4) оплемењивање малих вода.
Забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре или водотоке било какве воде
осим атмосферских и условно чистих расхладних вода које по Уредби о
категоризацији вода одговарају IIб класи. Уколико се планира испуштање осталих
отпадних вода у канале, морају се обавезно комплетно пречистити (примарно и
секундарно) до траженог степена квалитета.
Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, отровних и лако запаљивих
течности треба пројектовати према важећим правилницима који обрађују ове услове
а нарочиту пажњу треба посветити сигурној и трајној заштити подземних и
површинских вода.

3.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Основни услови и правила грађења за водопривредну инфраструктуру за подручје
обухвата Плана су:
Снабдевање водом становништва и индустрије на простору општине Чока,
обезбедити из локалних водозахвата, као и из планираног регионалног система
Горње Тисе, или довођењем вода са веће удаљености (извориште Ковин-ДубовацБанатска Паланка).

Око постојећих и планираних изворишта подземних вода, као и објеката који су у
финкцији водоводног система (резервоари, црпне станице и доводник) дефинисати
зоне и појасеве санитарне заштите изворишта према Закону о водама;
Извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (резервоари, црпне станице и
тд.), како би се комплетирао цео систем, а тиме и обезбедили потребни капацитети;
Снабдевање индустрије водом нижег квалитета, обезбедити захватењем из речних
система или из подземља захватњем прве издани. Висококвалитетну воду могу
користити само индустрије које по природи технолошког процеса захтевају
квалитетну воду (прехрамбена индустрија);
Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују веће количине отпадних
вода, увести _____обавезу рационализације потрошње увођењем процеса
рециркулације;
Трасу водоводне мреже у насељу полагати између две регулационе линије у
уличном фронту, по могућности у зелени појас. Трасу полагати са једне стране
улице или обострано зависно од ширине уличног фронта;
Трасе регионалних система полагати уз главне путне правце, а према усвојеним
пројектним решењима;
Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама
обезбедити челичном заштитном цеви, односно према рангу пута и условима путне
привреде;
Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,20 m од нивелете терена,
због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења;
Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се извести у
складу са законом и уз сагласност надлежних органа;
Одвођење вода
У насељима пројектовати и градити канализациону мрежу као сепаратну, тако да
се посебно прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде;
Извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек
онда их упустити у канализациону мрежу;
Минимални пречник уличних канализационих колектора не сме бити мањи од
200 mm;
Минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, према
важећим прописима и стандардима;
Црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој
површини са прилазом за сервисно возило;
Пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити на насељским постројењима
за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) до степена који пропише надлежно
водопривредно предузеће;
Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне
саобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од техно-економске
анализе;
Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа
на таложнику, односно сепаратору уља и масти;
Одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити
искључиво преко сепаратора уља и масти;
Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према
важећим прописима и стандардима;
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3.4.2. VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA

- Režim površinskih i podzemnih voda
Vode Velikog i Malog rita se ne koriste zbog zagađenosti otpadnim vodama. U slučaju
da se razreši problem njihovog prečišćavanja, navedene vodene površine bi se mogle
koristiti u privredne ili rekreativne svrhe.
Na teritoriji Čoke nema pouzdanih podataka o visini podzemnih voda prve (freatske)
izdani. Podaci kojima se raspolaže su uzeti iz postojećeg GUP-a i iznose 0,56-1,20 m
ispod nivoa terena. Navedeni podatak upućuje na zaključak da je naselje ugroženo
visokim podzemnim vodama, te predstavlja ograničavajući faktor za izgradnju
suterena i podruma u objektima.
Otkriveni lokaliteti termalnih voda sa visokom temperaturom predstavljaju mogućnost
višenamenskog korišćenja (termoenergetika, rekreativno-turistička, banjska).

- Vodosnabdevanje
Vodosnabdevanje naselja Čoka vrši se iz naseljskog vodozahvata, na kojem se voda
crpi iz pet bunara i kapaciteta je oko 50 l/s. Svi bunari zahvataju vode drugog
vodonosnog horizonta, na dubini od oko 110 m'. Postojeći sistem obuhvata i dva
rezervoara zapremine po 8 m3. Ukupan kapacitet izvorišta nije trenutno dovoljan da
pokrije maksimalnu časovnu potrošnju, te se u špicevima potrošnje javlja deficit u
pitkoj vodi. Ovaj deficit se pokriva iz rezervoara, čija funkcija je da obezbedi
određene količine vode za pokrivanje špiceva u potrošnji.
Ulična (javna) vodovodna mreža je izgrađena u dužini od 28 km i od azbestcementnih
cevi prečnika najviše 100 mm, što stvara probleme u vodosnabdevanju.
Sa porastom životnog standarda i urbanizacijom naselja javlja se potreba za
povećanim količinama i urednijim snabdevanjem potrošača pitkom vodom. Sadašnji
sistem uglavnom zadovoljava potrebama.
Postojećim GUP- om projektovani broj stanovnika u Čoki je bio 6.500. Međutim, u
poslednjih deset godina opaža se tendencija opadanja broja stanovnika. Po popisu iz
2002. godine broj stanovnika je svega 4.720. Pošto su vodozahvat (zajedno sa
postrojenjima), kao i sama vodovodna mreža dimenzionisani (i u međuvremenu
građeni) na potrošnju od 200 l/stan/dan za 6.500 stanovnika, zadržavaju se prvobitni
kapaciteti. Prema tome osnovni pokazatelji za dimenzionisanje su:
• broj stanovnika
6500
• specifična potrošnja vode
200 l/stan/dan
• koeficijent dnevne neravnomernosti
K1=1,6
• koeficijent časovne neravnomernosti
K2=2,0
Iskazane potrebne količine vode obezbeđuju se sa postojećeg vodozahvata, uz
mogućnost bušenja novih bunara. Teritorija obezbeđena za potrebe vodozahvata
zadovoljava prostorne zahteve za postojeći broj bunara (do 6), kao i prostorne zahteve
za celokupnu prateću infrastrukturu za potrebe centralnog izvorišta. U okviru

vodozahvata potrebno je locirati i pogon za kondicioniranje vode. Uporedo s tim,
potrebno je pronaći i koristiti i druge resurse za potrebe tehnoloških procesa, čime se
vrši i zaštita vodnog blaga drugog i trećeg vodonosnog sloja.
- Atmosferska kanalizacija
Atmosferske vode se trenutno sakupljaju postojećim otvorenim kanalima uz
saobraćajnice i delimično evakuišu u postojeće melioracione kanale odvodnog sistema
"Čoka", delom otiču van naselja, a najvećim delom se zadržavaju u iskopanim
jarkovima. Obzirom na širinu postojećeg zelenog pojasa unutar regulacione širine
ulica, ovakvo rešenje delimično funkcioniše, ali ipak ne zadovoljava u potpunosti.
Većina jarkova trenutno ima funkciju isključivo upojnih jarkova, u kojima se voda
zadržava i postepeno oceđuje u podzemlje. Započeti sistem atmosferske kanalizacije
čini okosnicu rešenja, što znači da ovim GP-om neće doći do izmene koncepcije u
narednom planskom periodu. Glavni sabirnik atmosferskih otpadnih voda i nadalje
ostaje melioracioni sistem "Čoka", stim da je potrebno prethodno mehaničko
prečišćavanje putem rešetke i taložnika na mestu uliva atmosferskih kanala u
melioracione kanale.
Za odvođenje atmosferskih voda sa naseljskih saobraćajnica i slobodnih površina
potrebno je izvršiti rekonstrukciju i čišćenje postojećih uličnih kanala, kao i izvršiti
gradnju novih tamo gde još nisu izgrađeni, paralelno sa dinamikom izgradnje novih
saobraćajnica. Otvoreni kanali se zacevljuju u centralnom području i zonama
višeporodične stambene izgradnje, dok u zonama porodične stambene izgradnje i u
drugim zonama i lokacijama gde zacevljavanje nije neophodno i nadalje ostaju
otvoreni kanali.
- Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda
Odvođenje otpadnih voda je nužni nastavak procesa upotrebe vode. Porastom
potrošnje pitke vode neminovno se javlja i potreba za efikasnijim odvođenjem
otpadnih voda. Da bi se ovo omogućilo, potrebno je planirati i razvijati kanalizacioni
sistem. U naselju Čoka sistem kanalisanja je separatni, što znači razdvojene sisteme
odvođenja sanitanih i industrijskih i atmosferskih otpadnih voda. Zavisno od vrste i
tipa zagađenja industrijskih otpadnih voda, vršiće se njihovo prethodno prečišćavanje.
Uslovi predtretmana industrijskih otpadnih voda treba da:
- zaštite zdravlje osoblja koje radi na održavanju kanalizacionih sistema
- zaštite proces prečišćavanja otpadnih voda na centralnom uređaju i
- obezbede odstranjivanje iz industrijskih otpadnih voda materija koje se malo ili
nikako ne odstranjuju na centralnom uređaju za prečišćavanje otpadnih voda, a
koje mogu ugroziti zahtevani kvalitet voda recipijenta.
Pre upuštanja otpadnih voda u recipijent (reka Tisa) predviđa se njihovo prečišćavanje
na centralnom uređaju za prečišćavanje otpadnih voda. Karakter recipijenta zahteva
visok stepen prečišćavanja. Nakon prečišćavanja na centralnom uređaju za
prečišćavanje, a pre ispuštanja u recipijent, koncetracija pojedinih zagađujućih
materija u efluentu mora zadovoljiti sledeće uslove:
-

BPK5 sred. dnevna
Suspendovane materije

max. 20 mg/l
max. 30 mg/l

-

Etarski ekstrat (masti i ulja)
max. 0,1 mg/l
štetne i opasne materije u skladu sa Pravilnokom o pasnim materijama u vodama
(«Službeni glasnik SRS» broj 31/82).

Ove uslove je propisalo JVP «Vode Vojvodine» iz Novog Sada pod brojem 02-207/4.
Lokacija centralnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja se menja u odnosu
na ranije zacrtanu postojećim Generalnim urbanističkim planom. Novi prostor
obezbeđen za ovu namenu je omeđen sa zapada željezničkom prugom, sa istoka
saobraćajnicom Kikinda-Novi Kneževac i sa severa saobraćajnicom za Sentu (vidi
pripadajući grafički prilog infrastrukture).
Osnovna koncepcija kanalizacionog sistema naselja po ovom GP-u se ne menja u
odnosu na postojeći GUP. Tehničko rešenje kanalizacionog sistema zasniva se na
gravitacionom odvodu otpadnih voda sa relejnim crpnim stanicama za područja
naselja sa niskim kotama terena. Minimalni prečnici uličnih kanalizacionih cevi ne
mogu biti manji od 250 mm.
U delovima naselja gde kanalizacija ne bude izgrađena, do izgradnje kanalizacionog
sistema, prijem i evakuacija otpadnih voda vršiće se putem vodonepropusnih septičkih
jama.
Postojećim GUP-om projektovani broj stanovnika u Čoki je bio 6.500. Po popisu iz
2002. godine broj stanovnika je svega 4.720. Pošto je vodovodna mreža
dimenzionisana na potrošnju od 200 l/stan/dan za 6.500 stanovnika, osnovni
pokazatelji za dimenzionisanje su:
• broj stanovnika
6500
• specifična potrošnja vode
200 l/stan/dan= 0,2 m3/stan/dan

6.9. PRAVILA ZA IZGRADNJU MREŽE I OBJEKAT
VODOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE
-

Snabdevanje vodom obezbediti iz postojećeg izvorišta
Izraditi glavne projekte za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne
mreže
Izraditi elaborat zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom
za piće
Svi radovi na projektovanju i izgradnji vodovodnog sistema moraju se izvesti u
skladu sa zakonom i uz saglasnost nadležnih organa
Na teritoriji čitavog naselja izgraditi kanalizacionu mrežu separatnog tipa
Pre upuštanja u recipijent, izvršiti prečišćavanje otpadnih voda do stepena koji je
propisalo nadležno vodoprivredno preduzeće
Izvršiti izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda
izvršiti predtretman industrijskih otpadnih voda pre upuštanja u naseljsku
kanalizacionu mrežu
atmosfersku kanalizaciju graditi kao zacevljenu u centralnim delovima naselja,
položenu uz naseljske saobraćajnice, odnosno otvorenu u zonama gde zacevljenje
nije neophodno,

-

izvršiti mehaničko prečišćavanje atmosferskih voda pre upuštanja u recipijent
krajnji recipijent za prihvatanje svih otpadnih voda na slivnom području naselja
Čoka je reka Tisa
prilikom projektovanja i izgradnje hidrotehničkih objekata i objekata u zoni
melioracionih kanala i obale reke uvažiti i ispuniti sve uslove koje propiše
nadležno vodoprivredno preduzeće
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1.UVOD
Evakuacija suvišnih voda sa teritorije naselja Čoka vrši se separatnim sistemom kanalizacije. Upotrebljene vode domaćinstava, ustanova i industrije se odvode zatvorenim
sistemom kanalizacije, a atmosferske vode otvorenim zemljanim kanalima. Mreža
fekalne kanalizacije je orijentisana prema predviđenoj lokaciji postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda.
U proteklom periodu je, prema ekonomskoj moći sredine, vršena izgradnja sabirne
kanalizacione mreže naselja i ona je danas završena. Naselje je u celosti rešio
sakupljanje i odvođenje svojih upotrebljenih voda do lokacije budućeg uredjaja za
prečišćavanje.

2. PRIKAZ DOSADAŠNJIH AKTIVNOSTI I DOKUMENTACIJE
2.1. GENERALNI PLAN NASELJA ČOKA
Predmet prikaza je Generalni plan naselja Čoka do 2021. godine, koji je izradio JP
Zavod za urbanizam, izgradnju i uređenje opštine Subotica pod brojem: U-236/03,
februara 2004.g.
stanovništvo
U planu je prikazano kretanje broja stanovnika u Čoki u predhodnom periodu, na
osnovu čega je procenjeno da će u narednom periodu (do 2021. godine) u Čoki živeti
4.870 stanovnika.
Tabela br.1.: Kretanje broja stanovnika (prema GP iz 2004.)
OPIS

GODINA
1981.

1991.

2002.

2021.

Kretanje ukupnog broja stanovnika

5414

5244

4707

4870

Kretanje ukupnog broja domaćinstva

1906

1872

1810

1679

2,8

2,8

2,8

2.9

Prosečna veličina domaćinstva

vodosnabdevanje
Čoka se snabdeva vodom iz javnog vodovoda sa centralnim vodozahvatom i nekoliko
bunara rasutih po naselju. Javna vodovodna mreža je izgrađena u dužini od 28 km tako
da su vodom snabdevena sva domaćinstva u naselju.
Na vodozahvatu je izgrađeno pet bunara ukupnog kapaciteta oko 50l/s. Svi bunari
zahvataju vode iz drugog vodonosnog horizonta, na dubini od oko 110 m'. Ukupan
kapacitet vodozahvata (zbog nedostatka rezervoarskog prostora) nije trenutno dovoljan
da pokrije maksimalnu časovnu potrošnju, te se u špicevima potrošnje javlja deficit u
pitkoj vodi.
Distribuciona mreža je gradjena od azbestcementnih, plastičnih i cevi od polietilena. U
proteklom periodu cevi od azbestcementa su dotrajale i treba ih zameniti.
Radi obezbedjenja kvalitetne vode za piće, na vodozahvatu je potrebno izgraditi
postrojenje za prečišćavanje vode.
Atmosferska kanalizacija
Kako je već navedeno, odvođenje suvišnih voda sa teritorije naselja se vrši separatnim
sistemom kanalizacije.
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Atmosferske vode se trenutno sakupljaju postojećim otvorenim kanalima uz
saobraćajnice i delimično evakuišu u postojeće melioracione kanale odvodnog sistema
"Čoka-I", delom otiču van naselja, a najvećim delom se zadržavaju u iskopanim
jarkovima i poniru u podzemlje. Obzirom na širinu postojećeg zelenog pojasa unutar
regulacione širine ulica, ovakvo rešenje delimično funkcioniše, ali ipak ne zadovoljava u
potpunosti. Većina jarkova trenutno ima funkciju isključivo upojnih jarkova, u kojima se
voda zadržava i postepeno oceđuje u podzemlje.
Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda
Sobzirom da je u naselju predvidjen separatni sistem kanalisanja, komunalne i
industrijske otpadne vode treba prečišćavati pre upuštanja u recipijent. Kod industrijskih
postrojenja, gde je to neophodno, treba izvršiti predtretman otpadnih voda iz sledećih
razloga:
―
zaštititi objekte kanalizacije od formiranja prepreka tečenju vode (krupne
materije, masnoće i sl)
―
zaštititi centralno postrojenje i postupak prečišćavanja od štetnih i otrovnih
materija
―
zaštititi radnike komunalnog preduzeća od opasnih materija
Recipijent otpadnih voda naselja Čoka je melioracioni kanali odvodnog sistema "ČokaI". Pre upuštanja u recipijent, vode treba prečistiti. Za izradu Generalnog plana naselja,
od nadležnog JVP "VODE VOJVODINE", Novi Sad pribavljeni su predhodni uslovi broj
02-207/4 od 20.06.2003. kojima je definisan sledeći kvalitet efluenta:
―
BOD5 – srednje dnevni..........................................do 20 mg/l
―
suspendovane materije .........................................do 30 mg/l
―
masti i ulja (etarski ekstrakt) ..................................do 0.1 mg/l
―
ukupni azot ............................................................nije ograničen
―
ukupni fosfor..........................................................nije ograničen
Sadržaj štetnih i toksičnih materija treba da bude u skladu sa odredbama Pravilnika o
maksimalnom sadržaju ovih materija u vodama (S.G. 31/82).
U odnosu na raniji GUP data je nova lokacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda i to izvan granice građevinskog reona južno od naselja na prostoru omeđenom sa
zapada železničkom prugom, sa istoka saobraćajnicom Kikinda – Novi Kneževac i sa
severa jugozapadnom granicom građevinskog reona naselja.
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2.2.IDEJNO REŠENJE POSTROJENJA ZA
PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA ČOKA
U toku 2006.god. ZKHT „Akva-Projekt“, Subotica (E-573/06) izradio je Idejno rešenje
uređaja za prečišćavanje. Idejnim rešenjem su utvrđeni producenti otpadnih voda u
naselju i definisano je merodavno opterećenje uređaja. U nastavku se daje kratak prikaz
projekta.
Producenti otpadnih voda u naselju Čoka su stanovništvo, industrije, ustanove i mala
privreda.

Količina i kvalitet otpadnih voda od stanovništva
Prema podacima popisa u ranijem periodu, utvrdjen je sledeći broj stanovnika:
•
popis 1991. god, 5.244. stanovnika
•
popis 2002. god, 4.707 stanovnika
Merodavni kapaciteti su utvrdjeni prema dobijenim podacima od JKP „ČOKA“ i na
osnovu anketom utvrdjenih produkcija industrijskih pogona. Prema dobijenim podacima
od JKP „ČOKA“ sva domaćinstva su priključena na javni vodovod.
Tabela br.2.:Karakteristike produkcije otpadnih voda stanovništva Čoke
naziv

vrednosti

merodavan broj stanovnika

5.000

prosečna dnevna specifična potrošnja vode

150 l/st.dan.

koeficijent umanjenja

0.9

koeficijent dnevne neravnomernosti

2.0

koeficijent časovne neravnomernosti

1.6

dotok stranih voda u odnosu na otpadne vode stanovn.

20%

merodavni dotok u kanalizaciju (sredenja dnevna)

160 l/st.dan.

Na bazi kretanja potrošnje vode u naselju definisana je očekivana produkcija otpadnih
voda od stanovništva u veličini od 160 l/st.d. U navedenoj normi produkcije je i
produkcija rasutih producenata (ustanove, mala privreda i sl.) kao i dotok stranih voda.
Na osnovu izloženih podataka utvrđen je merodavno opterećenje uređaja od
stanovništva.
Tabela br.3.: Merodavno opterećenje uređaja od stanovništva
Bd,SS
Bd,N
Poreklo
Q sr.dan QDW,d QDW,h Bd,BOD Bd,COD
m3/dan

m3/dan

l/s

kg/d

kg/d

kg/d

kg /d

Bd,P
kg /d

ES
-

stanovništvo

800

1,600

30.0

300

600

350

55

9.0

5,000

UKUPNO:

800

1,600

30.0

300

600

350

55

9.0

5,000
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Količina i kvalitet otpadnih voda od industrije
Na osnovu sprovedene ankete, u naselju su evidentirani sledeći značajniji industrijski
producenti otpadnih voda (u pogledu kvaliteta i kvantiteta):
1.
2.
3.
4.

GP „TERRA-RUSTIKA“-Čoka (QDW,h=4.0 m3/h, QDW,d=10m3/h)
„VINOPRODUKT“-Čoka (Vinarski podrum) (QDW,h=36m3/h, QDW,d=100m3/d)
Duvanska industrija „ČOKA“ (QDW,h=9.0m3/h, QDW,d=40m3/d)
Industrija mesa „ČOKA“ (QDW,h=180m3/h, QDW,d=3.300m3/d)

5.
6.
7.
8.

„Livnica“ (stara) –(QDW,h=4.0m3/h, QDW,d=12m3/d)
„Livnica“ (nova) (QDW,h=18.0m3/h, QDW,d=40m3/d)
AD „MENTA“ (QDW,h=7m3/h, QDW,d=25m3/d)
„MACVAL“ (QDW,h=2m3/h, QDW,d=6m3/d)

9. Silos u krugu „VINOPRODUKT“a-Čoka (QDW,h=4m3/h, QDW,d=5m3/d)
10. Pekara „AROK“ (QDW,h=4m3/h, QDW,d=50m3/d)
Tabela br.4.:Opterećenje od industrije (bez mesne industrije)
Poreklo

Q sr.dan
3

m /dan

GP "TERRARUSTIKA"
"VINOPRODUKT"
Duvanska industrija
"ČOKA"
"SEVER"-stara livnica
"SEVER"-nova livnica
AD "MENTA"
"MACVAL"
Silos u krugu
"VINOPRODUKT"-a
pekara "AROK"
UKUPNO:
USVOJENO:

QDW,d
3

m /dan

QDW,h
l/s

Bd,BOD
kg/d

Bd,COD
kg/d

Bd,SS
kg/d

Bd,N

Bd,P

ES

kgN /d

kgP
/d

-

4
10

10
100

1.0
10.0

2
90

4
180

2.2
18.0

0.4
0.0

0.1
0.0

33
1,500

24
6
20
18
2

40
12
40
25
6

2.5
1.0
5.0
2.0
0.5

8
1.2
4
5
2

16
4
12
10
4

9.0
0.2
1.0
6.0
2.0

1.4
0.0
0.0
1.0
0.2

0.3
0.0
0.0
0.2
0.1

133
20
67
83
33

1
48
133
140

5
80
318
320

1.0
1.0
24
24.0

1.3
40
153.5
156

2
80
312
320.0

1.0
80.0
119.4
120.0

0.2
1.5
4.7
5.0

0.0
0.7
1.4
2.0

22
667
2,558
2,600

Zbirne otpadne vode
Nakon obrade podataka o industriji konstatovano je sledeće:
- veći deo industrijskih postrojenja u naselju se nalazi u fazi tranzicije, ne radi ili radi sa
smanjenim kapacitetima.
- kod većine industrijskih producenata, radi se o malim količinama i zagadjenju otpadnih
voda
- industrija mesa predstavlja producenta koji sada ima sopstveni priključak na recipijent,
koji mora imati primarni tretman tehnoloških otpadnih voda i čija količina i opterećenje
otpadnih voda mogu biti višestruko veći od količine i opterećenja otpadnih voda
stanovništva i svih ostalih producenata. Zavisno od uspeha u realizaciji delova razvojnih
planova, produkcija otpadnih voda u industriji mesa može biti na nivou od 50% do 500%
produkcije svih ostalih producenata u naselju
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- generalnim planom naselja je, na lokaciji planiranog uredjaja za prečišćavanje
ostavljeno dovoljno prostora za odvojeno rešavanje prečišćavanja otpadnih voda mesne
industrije
Imajući u vidu predhodne konstatacije kao i činjenicu da su do lokacije budućeg uredjaja
za prečišćavanje dovedena dva nezavisna sistema kanalizacije, projektom je utvrdjen
koncept sa faznom izgradnjom uredjaja za prečišćavanje. U prvoj fazi se gradi uredjaj
za prečišćavanje otpadnih voda stanovništva, ustanova i ostale industrije dok se u
drugoj fazi gradi uredjaj za prečišćavanje otpadnih voda industrije mesa.
Aktuelno stanje i raspoloživi podaci omogućuju definisanje merodavnih karakteristika
uredjaja za potrebe stanovništva, ustanova i ostale industrije.
Kod uredjaja za prečišćavanje otpadnih voda industrije mesa, u ovoj fazi ne postoji
mogućnost za pouzdano definisanje projektnih parametara, tako da se za potrebe ovog
uredjaja samo rezerviše prostor na zajedničkoj lokaciji.
U tabelama su prikazane količine i kvalitet zbirnih otpadnih voda stanovništva i industrije
(osim industrije mesa) u Čoki.
Tabela br.5.:Opterećenje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja ČOKA
QDW,d QDW,h Bd,BOD Bd,COD Bd,SS Bd,N
Bd,P ES
Poreklo
Q sr
3

stanovništvo
GP "TERRARUSTIKA"
"VINOPRODUKT"
Duvanska industrija
"ČOKA"
"SEVER"-stara
livnica
"SEVER"-nova
livnica
AD "MENTA"
"MACVAL"
Silos u krugu
"VINOPRODUKT"-a
pekara "AROK"
UKUPNO:
razvojna rezerva
(30% od
stanovništva)
UKUPNO SA RAZV.
REZERVOM:
USVOJENO:

m /dan

m /dan

3

l/s

800

1,600

30.0

300

600

4

10

1.0

2

10

100

10.0

24

40

6

kg/d

kg/d

kg/d

kgN /d

kgP /d

-

350.0

55.0

9.0

5,000

4

2.2

0.4

0.1

33

90

180

18.0

0.0

0.0

1,500

2.5

8

16

9.0

1.4

0.3

133

12

1.0

1.2

4

0.2

0.0

0.0

20

20

40

5.0

4

12

1.0

0.0

0.0

67

18
2

25
6

2.0
0.5

5
2

10
4

6.0
2.0

1.0
0.2

0.2
0.1

83
33

1
48
933

5
80
1,918

1.0
1.0
54

1.3
40
453.5

2
80
912

1.0
80.0
469.4

0.2
1.5
59.70

0.0
0.7
10.40

22
667
7,558

240

480

9

90

180

105

17

3

1,500

1,173
1,200

2,398
2,500

63
60.0

544
600

1,092
1200.0

574
600.0

76
100.0

13
15.00

9,058
10,000

Opis obrađenih rešenja
Za rešavanje prečišćavanja otpadnih voda naselja i industrije (bez industrije mesa)
Čoke, uz uvažavanje već iznetih činjenica, Idejnim rešenjem su razrađena tri varijantna
rešenja koja se razlikuju u primenjenim postupcima biološkog prečišćavanja otpadnih
voda:
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VARIJANTA 1 - je zajedničko prečišćavanje zbirnih otpadnih voda stanovništva i
industrije Čoke (bez industrije mesa) na datoj lokaciji - izvan granice građevinskog
reona južno od naselja. Za obezbeđenje zahtevanog kvaliteta prečišćene vode usvojen
je kombinovani postupak mehaničko-biološkog prečišćavanja. Mehaničko prečišćavanje
obuhvata odvajanje krupnih nečistoća na gruboj i finoj rešetki i odvajanje peska i
masnoće u aerisanom peskolovu-hvataču masti. Nakon mehaničkog prečišćavanja sledi
konvencionalni biološki postupak prečišćavanja sa aktivnim muljem, sa nitrifikacijom,
denitrifikacijom, simultanom hemijskom defosforizacijom i sa istovremenom aerobnom
stabilizacijom mulja. Obrada mulja se odnosi na njegovo ugušćavanje i dehidrataciju.
Krajnja dispozicija otpadaka je na deponiji.
VARIJANTA 2 - je zajedničko prečišćavanje zbirnih otpadnih voda stanovništva i
industrije Čoke (bez mesne industrije) na istoj lokaciji kao kod prethodne varijante. Za
obezbeđenje zahtevanog kvaliteta prečišćene vode usvojen je kombinovani postupak
mehaničko-biološkog prečišćavanja. Mehaničko prečišćavanje obuhvata odvajanje
krupnih nečistoća na gruboj i finoj rešetki i odvajanje peska i masnoće u aerisanom
peskolovu-hvataču masti. Nakon mehaničkog prečišćavanja sledi biološki postupak
prečišćavanja sa aktivnim muljem tehnologijom BIOCOS® (kombinacija postupka sa
aktivnim muljem i ciklične tehnologije) sa nitrifikacijom, denitrifikacijom, simultanom
hemijskom defosforizacijom i sa istovremenom aerobnom stabilizacijom mulja. Obrada
mulja se odnosi na njegovo ugušćavanje i dehidrataciju. Krajnja dispozicija otpadaka je
na deponiji.
VARIJANTA 3 - je zajedničko prečišćavanje zbirnih otpadnih voda stanovništva i
industrije Čoke (bez mesne industrije) na istoj lokaciji kao kod prethodnih varijanti. Za
obezbeđenje zahtevanog kvaliteta prečišćene vode usvojen je kombinovani postupak
mehaničko-biološkog prečišćavanja. Mehaničko prečišćavanje obuhvata odvajanje
krupnih nečistoća na gruboj i finoj rešetki i odvajanje peska i masnoće u aerisanom
peskolovu-hvataču masti. Nakon mehaničkog prečišćavanja sledi biološki postupak
prečišćavanja sa aktivnim muljem sa cikličnom tehnologijom (Sequencing Batch
Reactor/SBR tehnologija) u SBR reaktoru sa nitrifikacijom, denitrifikacijom, simultanom
hemijskom defosforizacijom i sa istovremenom aerobnom stabilizacijom mulja. Obrada
mulja se odnosi na njegovo ugušćavanje i dehidrataciju. Krajnja dispozicija otpadaka je
na deponiju.

Zaključci Idejnog rešenja
Nakon proračuna pojedinih varijanti utvrđene su potrebna investiciona ulaganja,
pogonski troškovi pojedinih varijanti i jedinična cena prečišćavanja vode po
varijantama.
Na kraju projekta je izvršena uporedna analiza varijanti po sledećim kriterijumima:
Kriterijum investicionih ulaganja
Kriterijum amortizacionih troškova
Kriterijum pogonskih troškova prečišćavanja
Kriterijum cene koštanja prečišćavanja
Kriterijum tehnoloških karakteristika i upravljanja
Iz sprovedenih proračuna i analiza proistekli su sledeći zaključci:
a) Sva tri projektom analizirana rešenja obezbeđuju prečišćavanje otpadnih voda
naselja i industrije (bez industrije mesa) Čoka do stepena koji će zadovoljiti
očekivane uslove nadležnih ustanova i osigurati zaštitu naselja od otpadnih voda.
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b) Rešenje sa konvencionalnom tehnologijom-Varijanta 1, zahteva najmanja
investiciona ulaganja.
c) Najnižu cenu prečišćavanja obezbeđuje rešenje obrađenom varijantom 1, ali
ostvarene razlike u ceni pojedinih varijanti nisu značajne
d) Rešenje sa BIOCOS® tehnologijom (Varijanta 2) daje najbolji kvalitet prečišćene
vode i troši najmanje energije.
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3.MERODAVNI PARAMETRI ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
3.1.KOLIČINA I KVALITET OTPADNIH VODA
stanovništvo
Produkcija otpadnih voda od stanovništva je korigovana u odnosu na definisanu
vrednost u Idejnom rešenju. Korekcija su izvršene u skladu sa savremenim
tendencijama u ovoj oblasti. Karakteristične vrednosti su prikazane tabelarno.
industrija
Za potrebe izrade ovog projekta količina i kvalitet otpadnih voda od postojeće industrije
u radu su usvojeni prema definisanim vrednostima iz Idejnog rešenja.
Nekadašnja industrija mesa je danas van pogona, deo opreme je demontiran. Ova
bivša prehrambena industrija predstavlja potencijalnog producenta sa sopstvenim
nezavisnim priključkom na recipijent. Ako se zadrži nekadašnji profil i kapacitet, ona će
morati imati primarni tretman tehnoloških otpadnih voda. Količina i organsko
opterećenje od ovog potencijalnog producenta i nakon primarnog tretmana može biti
višestruko veći od produkcije svih ostalih producenata u naselju iz kog razloga ona je
izuzeta.
otpadne vode ostalog porekla
U kategoriju otpadnih voda ostalog porekla se ubrajuju otpadne vode malih zanatskih
radnji, ustanova i infiltracione vode (podzemne i atmosferske). Otpadne vode zanatskih
radnji i ustanova koje se nalaze u naselju su uračunate u kategoriju stanovništva. Nivo
podzemne vode u naselju je uglavnom ispod kote dna cevovoda kanalizacije, tako da
mogućnost infiltracije podzemne vode u kanalizaciju nije predvidjena.
Mogućnost dotoka dela atmosferskih voda u kanalizaciju je realna, jer se ne može
sprečiti priključenje olučnih vertikala i slivnika unutar dvorišta ali je treba sankcionisati.
Iz tog razloga, za utvrđivanje količine atmosferskih voda će se koristiti iskustvo
komunalnih preduzeća drugih naselja slične veličine u Vojvodini. Usvojeno je da 1 %
zapremine pale kiše na građevinski reon dospeva u kanalizaciju. Navedena zapremina
je određena kao oticanje od merodavne jednogodišnje petnaestominutne kiše
intenziteta 90 l/s.ha. Prema Generalnom planu površina unutar granice građevinskog
reona je 352 ha. Ukupna zapremina pale kiše na ovu površinu iznosi
Vkiša=352* 0.09*15*60=28,512m3.
Dnevna količina atmosferske vode koja dospeva u kanalizaciju za vreme kiše je (1% od
zapremine pale kiše)

Qkiša=352* 0.09*15*60*0.01=285m3/d
razvojne rezerve
Razvojna rezerva za stanovništvo je 6%. Razvojna rezerva za industriju je utvrđena kao
30% od maksimalno dnevnog hidrauličkog opterećenja i kao 15% od maksimalno
dnevnog organskog opterećenja postojeće industrije.
Elementi za utvrđivanje kapaciteta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Čoke je
prezentirano u narednoj tabeli.
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Tabela br.6.: Merodavni elementi za proračun kapaciteta PPOV za naselje Čoka
naziv
srednja dnevna specifična produkcija otpadne vode

j.m.

vrednosti

l/st.d

130

-

1.50

-

2.00

l/st.d

195

st

4,707

razvojna rezerva za stanovništvo

st

300

usvojen broj stanovnika

st

5,000

3

m /d

975

koeficijent dnevne neravnomernosti za stanovništvo na nivou
naselja
koeficijent časovne neravnomernosti na nivou naselja
maksimalna dnevna norma produkcije otpadnih voda od
stanovništva
broj stanovnika po popisu iz 2002.g.

maksimalna dnevna produkcija od stanovništva-QDW,d
infiltracija atmosferskih voda u kanalizaciju otpadnih voda
(atmosferske vode iz dvorišta)

m /d

3

285

maksimalna dnevna produkcija od postojeće industrije (bez
mesne industrije koja ne radi)

m /d

3

320

m /h

3

86

m /d

3

100

m /h

3

36

m /d

3

1,680

3

198

ukupna maksimalna časovna produkcija od postojeće industrije
(bez mesne industrije, koja ne radi)
razvojna rezerva za industriju
maksimalna časovna produkcija od razvojne rezerve za
industriju
ukupna maksimalna dnevna produkcija -QDW,d
ukupna maksimalna časovna produkcija za PPOV-QDW,h

m /h

Predviđa se da u ovoj fazi bude gradjeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih
voda stanovništva, ustanova i postojeće industrije, a da prečišćavanje otpadnih
voda potencijalnog producenta/producenata (bivša industrija mesa „ČOKA“)
bude posebno tretirano nakon stvaranja uslova za pouzdano utvrdjivanje
merodavnih podataka za projektovanje (količina, kvalitet, dinamika ispuštanja,..).
Na lokaciji predviđenog postrojenja obezbeđen je prostor za proširenje.
Na osnovu gornjih vrednosti utvrđeno je opterećenje postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda naselja Čoka koje se daje u narednoj tabeli.
Tabela br.2.:Opterećenje PPOV naselja ČOKA
Poreklo

Qsr.dan
3

stanovništvo
infiltracija
atmosferskih voda
industrija-postojeća
razvojna rezerva za
industriju

UKUPNO

QDW,d
3

QDW,h Bd,BOD
l/s

Bd,COD

Bd,SS

Bd,N

Bd,P

kg/d

kg/d

kg/d

kg/d

600

350.0

55.0

9.0

5,000

0
156

0
320

0.0
120.0

0.0
5.0

0.0
2.0

0
2,600

24

48

28.0

5.0

1.0

400

m /dan

m /dan

kg/d

600

975

22.0

300

0
140

285
320

4.0
24.0

50

100

5.0

790 1,680

55.0

ES
-

480 968.0 498.0 65.0 12.0 8,000
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3.2.LOKACIJA POSTROJENJA
Generalna orijentacija postojeće kanalizacione mreže je proistekla iz topografskih i
terenskih uslova. Shodno ovoj orijentaciji, važećim Genaralnim planom definisana je
mikrolokacija postrojenja.
Lokacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je izvan granice građevinskog
reona južno od naselja na prostoru omeđenom sa zapada železničkom prugom, sa
istoka saobraćajnicom Kikinda – Novi Kneževac i sa severa jugozapadnom granicom
građevinskog reona naselja.
U važećem generalnom planu Čoke, za lokaciju uredjaja je rezervisan je prostor
trapeznog oblika površine 2.8 ha. Lokacija postrojenja obuhvata ravan teren sa kotama
oko 76.50 mnm.
Uz lokaciju uredjaja, sa severne i sa južne strane prolaze melioracioni kanali koji
pripadaju melioracionom sistemu Čoka I. Naslanjanje predviđene parcele (br.2985 KO
Čoka) na melioracione kanale je povoljno.
Saobraćajna infrastruktura mikrolokacije je takođe relativno povoljna, s obzirom da se
parcela nalazi u blizini magistralnog puta M-24.
Elektroenergetska infrastruktura lokacije je takođe povoljna, jer na istočnoj periferiji
parcele prolazi visokonaponski vod, koji predstavlja moguće mesto priključka na javnu
elektrodistributivnu mrežu.
U odnosu na infrastrukturu vodovoda, lokacija postrojenja se nalazi udaljena od oko
250m od mesta sa javnom vodovodnom mrežom, a na istom rastojanju se nalazi i
mogućnost priključka na javnu PTT instalaciju.
Položaj lokacije postrojenja u odnosu na naselje je sa aspekta dominantnih vetrova
takođe povoljan. Dominantni vetrovi su iz pravca severo-zapada i jugo-istoka. Oba
pravaca su za naselje u odnosu na lokaciju postrojenja povoljna.

3.3.RECIPIJENT PREČIŠĆENIH OTPADNIH VODA
Danas neprečišćene otpadne vode naselja i industrije se ispuštaju u melioracioni kanal
Č-2-2-5-1, koji pripada melioracionom sistemu Čoka I i služi za navodnjavanje, što
predstavlja veliki problem.
Prema dobijenim predhodnim uslovima, kao recipijent prečišćenih voda treba biti kanal
Č-2-3, koji je predviđen za odvod ovih voda do reke Tise.
Pravac kanala Č-2-3 je istok-zapad. Mesto izliva je na orijentacionoj stacionaži kanala
km 5+100. Kanal na toj stacionaži ima sledeće geometrijske karakteristike:
−
kota terena.......................... 76.80 mnm
−
kota dna kanala .................. 75.15 mnm
−
širina dna .............................. 0.80 m
−
nagib kosina kanala ............. 1:1.5
Kanal Č-2-3 spada među vodotoke sa regulisanim proticajem i kao takav je osetljiv na
eutrofikaciju.
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4. OPIS PROJEKTOVANOG REŠENJA
Za obezbeđenje zahtevanog kvaliteta prečišćene vode predviđa se primena
kombinovanog postupka mehaničko-biološkog prečišćavanja.
Mehaničko prečišćavanje obuhvata odvajanje krupnih nečistoća na gruboj i finoj rešetki
i odvajanje peska i masnoće u aerisanom peskolovu-hvataču masti.
Nakon mehaničkog prečišćavanja, sledi biološki postupak prečišćavanja sa cikličnom
tehnologijom. Ovo podrazumeva uklanjanje ugljeničnog organskog zagađenja,
nitrifikaciju azotnih jedinjenja i denitrifikaciju u SBR reaktorima (aeracioni bazen sa
integrisanom funkcijom naknadnog taložnika) sa kontinualnim dovodom i sa
diskontinualnim odvodom. Uporedo sa navedenim postupkom odvija se i određena
simultana defosforizacija. Kako se ne postiže zadata granična koncentracije ukupnog
fosfora, predviđena je primena dodatne hemijske defosforizacije.
Uporedo sa navedenim postupcima obezbeđeni su uslovi i za istovremenu aerobnu
stabilizaciju mulja. Obrada mulja se odnosi na njegovo ugušćavanje i dehidrataciju.
Krajnja dispozicija muljne pogače je na javnoj deponiju.

Blok šema prečišćavanja za 8,000ES
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Sa blok šeme se vidi da se tok vode kroz postrojenje sastoji iz:

A)
B)
C)
D)

linije
linije
linije
linije

vode
mulja
vazduha
hemikalija

A)Linija vode
Linija vode kao tehnološki proces prečišćavanja otpadnih voda sastoji se od sledećih
faza:
proceđivanje na gruboj rešetki sa svetlim otvorom od 80mm
proceđivanje na finoj rešetki (step skrin) sa svetlim otvorom od 3mm
prepumpavanje uronjenim muljnim pumpama na kompaktno postrojenje za
mehaničko prečišćavanje (aerisani peskolov-hvatač masti) sa usputnim
merenjem protoka
izdvajanje peska, grubog suspendovanog materijala, masti i plivajućih
materija u aerisanom peskolovu-hvataču masti
gravitaciono odvođenje na biološko prečišćavanje sa usputnim doziranjem
ferihlorida
biološko prečišćavanje u reakcionim bazenima sa kontinualnim ulivom (SBR
reaktori)
merenje protoka prečišćenih otpadnih voda
ispuštanje prečišćene vode u recipijent
Sirova otpadna voda se prvo podvrgne mehaničkom tretmanu. U ovoj fazi prečišćavanja
izdvaja se izvesna količina raznog otpada, čija je krajnja dispozicija javna deponija.
Nakon mehaničkog tretmana otpadna voda se uvodi u razdelnu građevinu. U ovoj
građevini se vrši raspodela vode u pojedine SBR reaktore.
Predviđena su ukupno dva SBR reaktora (dve linjije).
Svaki SBR bazen je pregradnim zidom podeljen na dve komore. Prvi deo bazena je tzv.
"predreakciona komora", a drugi deo tzv. "reakciona komora". Zapremina predreakcione
komore je znatno manja i iznosi 15% ukupne zapremine SBR reaktora. Dovod sirove
otpadne vode je pri samom vrhu predreakcione komore. Sirova otpadna voda dotiče u
predreakcionu komoru odozgo na dole, dok se vazduh dovodi preko pločastih difuzora
odozdo nagore. Na ovaj način vrši se aeracija i obezbeđuje se kiseonik za razgradnju
organskog ugljeničnog zagađenja i za oksidaciju azotnih jedinjenja. U zoni predreakcije,
odvija se predtretman otpadne vode: sirova otpadna voda sa visokom koncentracijom
zagađenja ulazi u bazen male zapremine. Pod ovim uslovima postoji visok odnos hrane
prema mikroorganizmima, što dovodi do maksimalne biosorpcije hrane od strane
mikroorganizama. Na ovaj način predreakciona komora služi kao biološki selektor,
obezbeđujući razmnožavanje najpoželjnijih vrsta bakterija. Postojanje ovog biološkog
selektora na početku bazena ograničava nastajanje vlaknastih bakterija i pojavu
nabubrelog mulja.
Iz predreakcione komore aerisana sirova voda ulazi u reakcionu komoru. Ulaz vode je
odozdo na gore, putem otvora koji se nalaze na samom dnu pregradnog zida između
komora (sprečena je pojava kratkih hidrauličnih tokova u fazi dekantacije). U reakcionoj
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komori vrši se intenzivna aeracija. Predviđa se primena dubinske aeracije preko
pločastih difuzora koji se postavljaju na dnu komore.
Kod ovog procesa kontinualno se vrši dovod otpadne vode, tako da u odnosu na
konvencionalni SBR proces, nema u klasičnom smislu faze punjenja, jer je dužina faze
punjenja jednaka dužini trajanja ciklusa. U fazi reakcije, aeracija se izvodi intermitentno
u više stepena, u alternativi sa pauzama aeracije, ali sa mešanjem. Faze taloženja i
faze dekantacije (pražnjenja) postoje i imamo dodatnu fazu denitrifikacije.
Vođenje procesa je vremenski kontrolisano. Trajanje pojedinih tehnoloških faza u okviru
jednog vremenskog ciklusa u funkciji je od količine vode koja se prerađuje, kvaliteta
sirove vode i zahtevanog kvaliteta prečišćene vode. Parametri za automatsko vođenje
procesa zadaju se unapred i ceo sistem rada se prati uz pomoć odgovarajućeg softvera
na centralnom računaru u komandnoj zgradi. Odvođenje viška istaloženog
stabilizovanog mulja se vrši sa dna bazena posebnim muljnim pumpama, koji su
postavljene u reakcionoj komori.

B)

Linija mulja

S obzirom da je u fazi biološkog prečišćavanja aktivni mulj već aerobno stabilizovan,
proces obrade mulja se svodi na sledeće faze:
odvođenje nadmuljne vode iz rezervoara mulja u internu kanalizaciju pre
početka dovoda viška mulja iz SBR reaktora
prepumpavanje viška mulja uronjenim muljnim pumpama u rezervoar mulja
koji je ujedno i statički zgušnjivač
povremeno dekantiranje/odvođenje nadmuljne vode za postizanje potrebne
koncentracije zgusnutog mulja
nedeljno u toku 5 dana obrada mulja (izbor dana promenljiv)
uključivanje mešalice pre početka rada pumpe za potis mulja u reakcioni
rezervoar
potiskivanje mulja u reakcioni rezervoar sa usputnim merenjem protoka
kondicioniranje stabilizovanog mulja polielektrolitom
gravitacioni odvod mulja iz reakcionog rezervoara na dehidrataciju
dehidratacija mulja na Sludgless-u
prihvatanje muljne pogače u kontejner
odvoženje muljne pogače i njena krajnja dispozicija na deponiji
Višak mulja iz SBR reaktora se pomoću potopljenih muljnih pumpi potiskuje u rezervoar
za mulj. Za zgušnjavanje mulja se predviđa statički zgušnjivač diskontinualnog tipa. Isti
je snabdeven opremom za dekantiranje nadmuljne vode, mešalicom za homogenizaciju
i pumpom za potis mulja u reakcioni rezervoar.
Višak mulja se kvazikontinualno dovodi u rezervoar mulja iz pojedinih SBR bazena.
Mešalicom se homogenizuje mulj pre početka rada pumpe za potis mulja u reakcioni
rezervoar. Zgušnjavanje se postiže tako da se nakon izvršene sedimentacije pomoću
plutajuće pumpe uklanja nadmuljna voda koja se transportuje u internu kanalizaciju.
Ponavljanjem ovih postupaka u određenim intervalima postiže se veća koncentracija
mulja u rezervoaru mulja. U zavisnosti od karakteristike mulja, kocentracija se kreće u
granicama od 3 do 6%. Iz rezervoara se zgusnuti mulj uronjenom muljnom pumpom
potiskuje u reakcioni rezervoar gde se protoku proporcionalno vrši doziranje
polielektrolita.
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Za pripremu i doziranje polielektrolita predviđen je jedan kompaktni uređaj koji se sastoji
od silosa za skladištenje praškastog polielektrolita, suvog dozatora, rezervoara za
pripremu rastvora sa elektromotornom mešalicom, rezervoara za sazrevanje rastvora,
dozir pumpi, merne opreme i pratećih cevnih veza i armature na usisu i potisu dozir
pumpi.
Za mehaničku dehidrataciju mulja usvojena je jedna mašina Sludgless, koja je relativno
jednostavna, ima malu potrošnju el. energije i iz koje se vrši dispozicija muljne pogače
direktno u kontejner.
Kontejneri sa muljnom pogačom se kamionima odvoze do krajnjeg odredišta.
Proceđena voda iz mašine se odvodi preko interne kanalizacije na ponovnu obradu.

C)

Linija vazduha

Vazduh, kao prateći segment tehnološkog procesa, koristi se za:
mešanje vode u aerisanom peskolovu
aeraciju vode u SBR reaktorima
Za aeraciju peskolova predviđen je poseban kompresor, koji je u sastavu kompaktnog
postrojenja za mehaničko prečišćavanja.
Obezbeđenje potrebne količine komprimovanog vazduha u SBR reaktorima za vreme
aeracije predviđa se sa duvaljkama. Duvaljke, zajedno sa svojom upravljačkom
opremom smeštaju se u posebnu prostoriju pogonske zgrade.

D)

Linija hemikalija

Hemikalije koje se koriste u tehnološkom procesu su:
ferihlorid (FeCl3)
polielektrolit (flokulant)
Uklanjanje fosfora se vrši hemijskom precipitacijom delimično. Za precipitaciju se
predviđa primena ferihlorida (FeCl3).
Regulacija doziranja rastvora se vrši srazmerno dotoku sirove vode u SBR bazene.
Oprema za doziranje ferihlorida se smešta u pogonsku zgradu kod dehidratacije.
U procesu tretmana mulja primenjuje se polielektrolit kao sredstvo za kondicioniranje
stabilizovanog aktivnog mulja, pre dovođenja na uređaj za mehaničku dehidrataciju.
Uređaj za pripremu i doziranje polielektrolita smešta se u pogonsku zgradu u prostoriju
za dehidrataciju.
Predviđenim postupkom obezbeđuje se kvalitet izlazne vode sa postrojenja prema
narednoj tabeli.

E)

Kvalitet prečišćene vode
Tabela br.6.: Garantovani kvalitet prečišćene vode
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Čoka

Parametar

jedinica mere

koncentracija

CBOD,EST

mg/l

≤ 20

CCOD,EST

mg/l

≤ 125

XSS,EST

mg/l

≤ 30

CN,EST

mg/l

≤ 15

CP,EST

mg/l

≤ 2.0
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5. PREDVIĐENI CEVOVODI I OBJEKTI
Za priključenje projektovanog postrojenja na postojeću kanalizaciju predviđa se:
1. izgradnja priključnog kolektora za zapadni sliv naselja i to od postojeće šahte
kod nove livnice do postojeće šahte dovodnog kolektora kod benzinske
pumpe u ritu. Priključni kolektor se predviđa od PVC OD250 cevi dužine 529
m. Ovaj kolektor se ukršta sa železničkom prugom Čoka-Kikinda.
2. za dovođenje upotrebljenih voda iz naselja predviđa se izgradnja dovodnog
kolektora od postojeće šahte kod benzinske pumpe u ritu do grube rešetke.
Kolektor se predviđa od PVC OD400 cevi dužine 166m.
Za sprovođenje tehnološkog postupka predviđena je odgovarajuća oprema za čiji se
smeštaj predviđa izgradnja sledećih objekata:
gruba i fina rešetka
∗ funkcija.................. izdvajanje plivajućih i lebdećih materija većih 3mm
∗ oblik ............................................................. pravougaone osnove
∗ kapacitet.............................................................................. do 210 m3/h
∗ broj jedinica..................................................................................1 kom
∗
∗
∗
∗

glavna crpna stanica
funkcija................................................... potiskivanje vode na PPOV
oblik ...................................................................kvadratne osnove
kapacitet.............................................................................. do 210 m3/h
broj jedinica..................................................................................1 kom

∗

pogonska zgrada
funkcija........................................................ smeštaj:
−
−
−
−
−
−
−
−

opreme za izdvajanje peska i masti
opreme za hemijsku defosforizaciju
opreme za komprimovani vazduh
opreme za dehidrataciju
EE opreme (razvodni ormani)
sanitarni čvor (tuš, WC)
garderobe
skladište za priručne alate za održavanje

∗
∗
∗
∗
∗

oblik ............................................................. pravougaone osnove
korisna površina.................................................................... 174.0 m2
temeljenje................................................................ trakasti temelji
tip konstrukcija ......................................................masivna-zidana
broj jedinica..................................................................................1 kom

∗

komandna zgrada
funkcija........................................................ smeštaj:
−
−
−
−
−
−

∗
∗

upravljačke opreme
priručne laboratorije
prostorije za boravak radnika
sanitarni čvor (tuš, WC)
garderobe
skladište

oblik ............................................................. pravougaone osnove
korisna površina......................................................................74.0 m2
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∗
∗
∗

temeljenje................................................................ trakasti temelji
tip konstrukcija ......................................................masivna-zidana
broj jedinica..................................................................................1 kom

∗

SBR bazeni
funkcija................................................................................reaktor
oblik ............................................................. pravougaone osnove
zapremina-VR ......................................................................... 2180
m3/reaktoru
broj jedinica za 8000ES ...............................................................2 kom

∗
∗
∗
∗

rezervoar mulja
funkcija............................... prihvatanje i zgušnjavanje viška mulja
oblik ............................................................. pravougaone osnove
radna zapremina ......................................................................180 m3
broj jedinica za 8000ES ...............................................................1 kom

∗
∗
∗

Predviđeni objekti se smeštaju na parceli broj 2985 k.o.Čoka u Čoki, unutar predviđene
ograde koja je definisana sledećim koordinatama:
Koordinate ograde kompleksa PPOV
oznaka
X
Y
O1
5,088,076.88
7,433,697.89
O2
5,088,006.39
7,433,683.63
O3
5,087,975.17
7,433,578.65
O4
5,088,096.40
7,433,533.07
Infrastrukturnim uređenjem uređaja obuhvaćeni su:
Interne saobraćajnice - asfaltni pristupni put i interne saobraćajnice za slabo
saobraćajno opterećenje širine 3.0 m. Trotoari su asfaltni širine 1.0 m.
Interni vodovod - vodosnabdevanje se predviđa iz javnog vodovoda. Interni
vodovod je od PEHD100, OD110, PN, predviđeno je ugradnja 2 komada
nadzemog hidranta i 2 komada baštanskog hidranta.
Interna kanalizacija - nastale sanitarne i procedne vode iz pogonske i
komandne zgrade odvode se gravitaciono sa cevovodima PVC OD250 do
ispred grube rešetke, odakle se potiskuju na početak procesa prečišćavanja.
Atmosferske vode se odvode na zelene površine, sem atmosferskih voda sa
platoa kod mehaničkog prečišćavanja, koji se takođe sakupljaju i šalju na
početak prečišćavanja.
Elektroenergetska infrastruktura-napajanje EE obezbediće se sa najbliže
naseljske 20 kV mreže.
Termotehničke instalacije (gasne instalacije, instalacije centralnog grejanja,
klimatizacije i ventilacije za objekte) – Napajanje gasom obezbediće se
priključenjem na postojeći najbliži ulični gasovod. Gasna instalacija služi za
napajanje gasnog kotla u komandnoj zgradi. Za obezbeđenje potrebne
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temperature u pojedinim prostorijama komandne zgrade, predviđa se
instalacija centralnog grejanja sa sistemom tople vode 90/70 °C. Za
održavanje mikroklime u laboratoriji, u komandnoj prostoriji, u prostoriji za
boravak radnika i kod elektro opreme (zbog frekventnih regulatora)
predviđeni su klima uređaji. U pogonskoj zgradi predviđeni su gasni
kaloriferi.
Telekomunikaciona infrastruktura-za potrebe PPOV-a potrebno je obezbediti
1 direktnog telefonskog priključka sa najbliže rezerve postojeće lokalne TT
mreže.
Ograda – predviđa se ograđivanje kompleksa ogradom visine do 2.2m.
Ozelenjavanje-Oko ograde sa unutrašnje strane prema naselju predviđa se
formiranje zaštitnog zelenila. Predviđena je sađenje sadnica koji odgovaraju
stanišnim uslovima bez korišćenja sadnica invazivne vrste (prema uslovima iz
PDR-a). Unutar ograde predviđa se podizanje travnjaka.
Za odvođenje prečišćene vode do recipijenta (do kanala Č-2-3) predviđa se izgradnja
odvodnog cevovoda ukupne dužine 302m. Od ove dužine 187m se predviđa od PVC
OD500 cevi, a 115m od PVC OD400 cevi. Odvodni cevovod se ukršta sa železničkom
prugom Čoka-Kikinda.
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В. ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНЦЕПТ ПЛАНА

A. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА ЧОКА

-концепт плана-

1 ОПШТИ ДЕО
1.1

ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА

Обухват границе Плана локације пречистача отпадних вода насеља Чока
је простор обезбеђен за ову намену, у катастарској општини Чока у грађевинском
и ванграђевинском подручју насеља Чока, који се налази уз јужну границу
грађевинског подручја – омеђен са запада железничком пругом, а са истока
саобраћајницом Кикинда – Нови Кнежевац (види припадајући графички прилог) и
чине га површине целих катастарских парцела бр.2983, 2984 и 2985.
Лист 02

КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА
Р = 1 : 1000

За почетну тачку описа границе обухвата Плана утврђена је тачка број 1
на тромеђи парцела 2972 (железничка пруга), 2981/2 (пашњак) и 2984 (канал) све
К.О. Чока. Даље граница продужава границама парцеле 2984 са 2981/2, до тачке 2
где почиње да се граничи са парцелом 2981/1 у правцу истока и долази до тачке
број 3 где се ломи у тачки додира са парцелама број 2983 (пашњак) и 2982. Даље
почиње да прати границу парцеле 2983 и 2982 до тачке 4 где се граница ломи у
правцу југа пратећи границу парцела 2983, 2984 и 2985 са парцелом бр.3079/1
(јарак) до парцеле 2986 (пашњак) – тачке 5 и 6 до тачке 7. Од тачке број 7
граница скреће у правцу југозапада пратећи границу парцеле 2985 и 2986 до
тачке 8 на граници са парцелама 2991, 2990. Граница се ломи у правцу севера
(тачке 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15) до почетне тачке пратећи северну границу
парцела 2985 која се граничи са парцелом бр 2972 (железничка пруга).

Статус земљишта у границама обухвата Плана
Прибављени су геодетски подаци од надлежне Службе за катастар
непокретности Чока за потребе израде катастарско-топографског плана, што је
учињено и издавањем података о парцелама у изводима из земљишне књиге
(уложак бр. 2281 и 2177) од 11.01.2011. год. Прибављени подаци приказани су у
табели.
Табела 1: Катастарски подаци о парцелама
БРОЈ ЛИСТА
НЕПОКРЕТНОСТИ

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

НАЧИН КОРИШЋЕЊА
И КАТАСТАРСКА
КЛАСА

2983

пашњак Велики рит

2985

њива Велики рит

2984

јарак Велики рит

ПОВРШИНА
ha a m2
7 59

2281

2177

Укупна површина:

3 74 23

13 52

КОРИСНИК
ДРУШТВЕНА СВОЈИНА,
право коришћења: ДП
ПОЉОПРИВРЕДНО
ГАЗДИНСТВО „РИТ“,
ЧОКА
ДРУШТВЕНА
СВОЈИНА, право
коришћења:
ХИДРОСИСТЕМ ДТД
НОВИ САД ВО ГОРЊИ
БАНАТ, КИКИНДА

3 95 34
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Предметне катастарске парцеле налазе се у катастарској општини Чока и уписане
су као друштвена својина у целости, уз напомену земљишно књижног одељења да
некретнине у А листу за парцеле 2983 и 2985 нису раздвојене државне од
друштвене својине.
1.2

ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Генерални план насеља Чока („Сл. лист општине Чока“, бр. 1/04)
предвиђа у правилима за изградњу и уређење комуналних објеката и површина:
„За различите потребе опслуживања насеља, зависно од природе
комуналне делатности и на основу конкретних услова и потреба, изван границе
грађевинског реона поред главних саобраћајних праваца предвиђене су површине
за њихово обављање.
У склопу ових простора је планирано лоцирање грађевинских објеката са
потребним уређајима, инсталацијама и опремом, као и других објеката за
пружање одговарајућих услуга становницима насеља.
За пречистач отпадних вода обавезна је израда регулационог плана.
(план детаљне регулације).“
Лист 01

ИЗВОД ИЗ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА ГУП-а НАСЕЉА ЧОКА

Изради Урбанистичког плана приступило се на основу Одлуке о изради
Плана детаљне регулације локације пречистача отпадних вода насеља Чока
(„Службени лист општине Чока“, број 15/10) на територији општине Чока,
катастарска општина Чока (у даљем тексту: План), у циљу формирања планске
документације за изградњу пречистача отпадних вода насеља Чока.
1.3

ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ДРУГИХ
ДОКУМЕНАТА

ПЛАНСКИХ
РАЗВОЈНИХ

ГУП насеља Чока предвиђа:
-

на територији читавог насеља изградњу канализационе мреже
сепаратног типа,
пре упуштања у реципијент, извршити пречишћавање отпадних вода до
степена који је прописало надлежно водопривредно предузеће,
извршити изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода,
извршити предтретман индустријских отпадних вода пре упуштања у
насељску канализациону мрежу,
извршити механичко пречишћавање атмосферских вода пре упуштања у
реципијент,
крајњи реципијент за прихватање свих отпадних вода на сливном
подручју насеља Чока је река Тиса приликом пројектовања и изградње
хидротехничких објеката и објеката у зони мелиорационих канала и
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обале реке уважити и испунити све услове које пропише надлежно
водопривредно предузеће.
Одвођење и пречишћавање отпадних вода
Одвођење отпадних вода је нужни наставак процеса употребе воде.
Порастом потрошње питке воде неминовно се јавља и потреба за ефикаснијим
одвођењем отпадних вода. Да би се ово омогућило, потребно је планирати и
развијати канализациони систем. У насељу Чока систем каналисања је сепаратни,
што значи раздвојене системе одвођења санитарних, индустријских и
атмосферских отпадних вода. Зависно од врсте и типа загађења индустријских
отпадних вода, вршиће се њихово претходно пречишћавање.
Услови предтретмана индустријских отпадних вода треба да:
− заштите здравље особља које ради на одржавању канализационих
система,
− заштите процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају и
− обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних вода материја које
се мало или никако не одстрањују на централном уређају за
пречишћавање отпадних вода, а које могу угрозити захтевани квалитет
вода реципијента.
Пре упуштања отпадних вода у реципијент (река Тиса) предвиђа се
њихово пречишћавање на централном уређају за пречишћавање отпадних вода.
Карактер реципијента захтева висок степен пречишћавања. Након пречишћавања
на централном уређају за пречишћавање, а пре испуштања у реципијент,
концентрација појединих загађујућих материја у ефлуенту мора задовољити
следеће услове:
−
−
−
−

BPK5 сред. дневна
Суспендоване материје
Етарски екстрат (масти и уља)
штетне и опасне материје у
материјама у водама („Службени

max. 20 mg/l
max. 30 mg/l
max. 0,1 mg/l
складу са Правилноком о опасним
гласник СРС“ број 31/82).

Ове услове је прописало ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада под бројем
02 – 207/4.
Основна концепција канализационог система насеља по овом ГП – у
предвиђа да се техничко решење канализационог система заснива на
гравитационом одводу отпадних вода са релејним црпним станицама за подручја
насеља са ниским котама терена.
Постојећим ГУП – ом пројектовани број становника у Чоки је био 6.500.
По попису из 2002. године број становника је свега 4.720. Пошто је водоводна
мрежа димензионисана на потрошњу од 200 l/stаn/dan за 6.500 становника,
основни показатељи за димензионисање су:
− број становника
− специфична потрошња воде

6500
200 l/стан/дан= 0,2 m3/стан/дан.
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1.4

ПРЕГЛЕД
ПРИКУПЉЕНИХ
НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

ПОДАТАКА

-концепт плана-

И

УСЛОВИ

За потребе израде Плана тражени су и прибављени услови или
мишљења од надлежних институција и предузећа:
− Мишљење у поступку издавања водних услова од ЈВП „Воде Војводине“
из Новог Сада под бројем I-810/5-10 од 28.10.2010.г.
− Дописи (повраћај документације) РХМЗ-а из Београда, под бројем 92-III1-23/2011, од 16.03.2011.г. и 92-I—1-355/2011 од 14.04.2011.г.
− Решење о водним условима Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство бр.104-325-241/2011-01 од
03.06.2011.год.
− Услови за израду Плана од ЈКП „Чока“ из Чоке бр.205/1 од 28.03.2011.г.
− Претходни услови за израду Плана од „Електровојводине“ д.о.о. Нови
Сад, „Електродистрибуција Суботица“ из Суботице бр.3.30.4-872/2-11 од
17.03.2011.г.
− Сагласност на молбу за коришћење постојећег пута за потребе прилаза
будућем уређају за пречишћавање отпадних вода у Чоки
„Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад, „Електродистрибуција Суботица“ из
Суботице бр.1/2010 од 7.09.2010.г.
− Услови за израду Плана од „Србијагаса“ из Новог Сада бр.02-05-3/442 од
21.03.2011.г.
− Технички услови за израду Плана од „Телекома Србија“ Београд,
Дирекција за технику, извршна јединица Зрењанин/Кикинда, РЦ
Кикинда, број 0025-78839/2-НП од 15.03.2011.г.
− Услови ЈП „Железнице Србије“ Сектор за стратегију и развој бр.13/11428 од 3.06.2011.г.
− Решење Покрајинског завода за заштиту природе из Новог сада под
бројем 03-385/2 од 11.04.2011.г.
− Обавештење у вези са израдом Плана од Министарства одбране, Сектор
за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру бр.823-3 од
22.03.2011.г.

2 АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ
ПЛАНА
2.1

ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ
ПЛАНА

Природне карактеристике локације и ресурси

Геоморфолошке одлике
Простор општине Чока се одликује елементима који су заједнички за
рељеф читавог северног Баната. То је равничарско подручје, са малим висинским
разликама. Апсолутне висине се крећу од 75,9 m до 76,5 m. Основни правац
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нагнутости терена је од севера ка југу, односно правцу отицања Тисе. Нагнутост
се још запажа и од североистока ка југозападу.
На простору општине Чока издвајају се две рељефне целине:лесна
тераса и алувијалне равни Тисе и Златице.
У посматраним границама плана, обухваћено подручје простире се на
алувијалној равни Тисе која се на западу простире до Тисе, а према истоку до
лесне терасе од које је одвојена одсеком.
Алувијална раван Тисе је у просеку 4 – 6 m нижи терен од лесне терасе.

Сеизмолошке карактеристике
У погледу сеизмичности, према карти макросеизмичке рејонизације, за
повратни период од 200 година, издате од Сеизмолошког завода у Београду 1987.
године, подручје општине Чока се налази у зони са могућим интензитетом потреса
од 7° MCS, те су нужне пасивне и активне мере заштите од трусних померања.

Површинске и подземне воде
Највећи утицај на подручје Плана има природни водоток реке Тисе која
тече западном периферијом чоканске општине у дужини од 30 km.
Главни максимум водостаја на Тиси се јавља у априлу, услед топљења
снега и пролећних киша и дотоком од притока. Споредни максимум се јавља у
децембру и резултат је јесењих киша. Главни минимум се јавља у октобру, као
последица сушног периода у другој половини лета и великог испаравања.
Споредни минимум пада у зимске месеце, у јануару и фебруару, а последица је
излучивања падавина у облику снега.
Дубина горњег нивоа прве издани на територији чоканске општине није
свуда иста. На лесној тераси је на већој, а у алувијалним равнима Тисе и Златице
на мањој дубини.
Површина лесне терасе је у просеку за 4 m до 6 m, виша од површине
алувијалних равни. Лесна тераса је, у целини узевши, благо нагнута према
алувијалним равнима Тисе и Златице, те је због те нагнутости и слој изданске
воде благо нагнут, услед чега се јавља подземно отицање изданских вода лесне
терасе.
Становништво
Анализа кретања укупног броја становника насеља Чока, за период од
1948. до 2002. године, указала је на тренд пада укупног броја становника, по
просечној годишњој стопи од -0,6%. Од пописа 1961. године присутна је
перманентна депопулација.
Кретање укупног броја домаћинстава у анализираном периоду (1948 –
2002.год), бележи стагнацију, а од Пописа 1971. године перманентно опада укупан
број домаћинстава. Просечна величина домаћинства опадала је, као последица
процеса раслојавања домаћинстава.
У генералном плану је приказано кретање броја становника у Чоки у
предходном периоду, на основу чега је процењено да ће у наредном периоду
(до 2021. године) у Чоки живети 4.870 становника.
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Табела 2.: Кретање броја становника (према ГП из 2004.)
ОПИС

ГОДИНА
1981.

1991.

2002.

2021.

Кретање укупног броја становника

5414

5244

4707

4870

Кретање укупног броја домаћинства

1906

1872

1810

1679

2,8

2,8

2,8

2.9

Просечна величина домаћинства

Постојећа намена простора
Посматрано подручје у обухвату Плана је већим делом земљиште у
ванграђевинском подручју насеља Чока, тј. катастарске општине Чока.
Претежна намена у атару обухвата Плана је пољопривредно земљиште –
њива и пашњак. Мелиоративни канал се такође налази у постојећем обухвату.
Генерална оријентација постојеће канализационе мреже је проистекла
из топографских и теренских услова. Сходно овој оријентацији, важећим
Генаралним планом, дефинисана је микролокација постројења. Локација
постројења за пречишћавање отпадних вода је изван границе грађевинског реона
јужно од насеља на простору омеђеном са запада железничком пругом, са истока
саобраћајницом Кикинда – Нови Кнежевац и са севера већим делом јужном
границом грађевинског реона насеља.
У важећем генералном плану Чоке, за локацију уређаја је резервисан
простор трапезног облика површине 2.8 hа. Локација постројења обухвата раван
терен са котама око 76.50 mnv.
Уз локацију уређаја, са северне стране пролази мелиорациони канал Ч–5
који припада мелиорационом систему Чока I. Наслањање предвиђене парцеле
(бр.2985 КО Чока) на мелиорациони канал је повољно.
Положај планиране локације постројења у односу на насеље је са
аспекта доминантних ветрова такође повољан. Доминантни ветрови су из правца
северо – запада и југо – истока. Оба праваца су за насеље у односу на локацију
постројења повољна.
Стање мреже комуналне инфраструктуре
Саобраћајна инфраструктура микролокације је такође релативно
повољна, с обзиром да се парцела налази у близини магистралног пута М – 24.
Приступ локацији са овог пута постоји као приступна саобраћајница за
трафостаницу (парцела која се налази уз границу обухвата плана) и за главну
мерно регулациону станицу која је у оквиру обухвата плана.
Електроенергетска инфраструктура локације је такође повољна, јер на
источној периферији парцеле пролази високонапонски вод, који представља
могуће место прикључка на јавну електродистрибутивну мрежу.
У односу на инфраструктуру водовода, локација постројења се налази
удаљена око 300 m од места могућег прикључка са јавном водоводном мрежом, а
на растојању од ~150 m се налази и могућност прикључка на јавну ПТТ
инсталацију.
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ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ОБЈЕКАТА,
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ И ПРИРОДЕ

Заштићена природна и културна добра.
Планско подручјe није обухваћено заштитом природних и културних
добара. Најближе станиште заштићених и строго заштићених дивљих врста се
налази јужно од насеља Чока (COK07b). Канал Ч–2–3 треба да одводи пречишћену
воду са предметног простора према локалном еколошком коридору, чиме ће се
планирани пречистач налазити у зони хидролошког утицаја на овај коридор. Због
тога није дозвољено упуштање недовољно пречишћених отпадних вода (испод II
класе) у канал Ч–2–3 који одводи воду са предметног простора према локалном
еколошком коридору. У циљу обезбеђења наведеног, потребно је испунити
следеће услове:
− Захтевати предтретман евентуално присутних индустријских отпадних
вода до нивоа квалитета допуштеног за упуштање у канализациони
систем.
− Поред обавезе уклањања отровних материја и тешких метала, неопходно
је максимално могуће смањење концентрација азота и фосфорних
једињења.
− Осим мониторинга квалитета пречишћеног ефлуента, вршити
периодичну контролу састава муља који иде на коначно одлагање.
Уређењем приобалног појаса уз канал Ч–2–3, очувати травну вегетацију
у што већој мери. Заштитни зелени појас, који представља саставни део уређења
простора у непосредном окружењу система за пречишћавање отпадних вода, уз
међне линије парцеле која се граничи са обалним појасом водотока, треба да буде
састављен од врста које су прилагођене локалним климатским и педолошким
условима и не спадају у категорију инвазивних.

Заштита животне средине
Из претходних услова, може се закључити да у посматраним границама
Плана нема забележених природних и културних добара. Решења инфраструктуре
и комуналних објеката треба усагласити са прописима о заштити животне средине
како би се обезбедила заштита земљишта, воде и ваздуха.
У циљу унапређења урбане средине потребно је константно подизање
нових и одржавање зелених површина, као и ради обезбеђивања заштите,
заклона и преживљавања целокупне фауне посматрано на ширем подручју К.О.
Чока.
2.3

ПРЕДЛОГ ПОДЕЛЕ ПОДРУЧЈА ОБУХВАТА ПЛАНА НА
ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Грађевинско подручје насеља Чока у границама обухвата плана ГУП–ом
предвиђено за заштитно зеленило, док се на планираном грађевинском земљишту
у ванграђевинском подручју образује нова урбанистичка целина – радна површина
за пречистач отпадних вода. У циљу боље прегледности, лакше обраде и
једноставнијег сналажења и употребе, урбанистичке целине подељенe су на зоне
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
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за које важе иста правила уређења и грађења. Зоне су, у складу са одредницама
ППО Чока, постојећим начином коришћења замљишта и могућностима
трансформације урбаног ткива предвиђене за:
•

(зона I) – постројење за пречишћавање:
предвиђено је пречишћавање отпадних вода становништва насеља (I фаза)
и индустрије (II фаза) насеља Чока које обухвата изградњу прикључног
колектора од постојећег колектора у насељу којима би се доводиле
оптпадне воде до пречистача. Пречишћена вода би се упуштала у део
постојећег канала Ч–5 чији би се део реконструкцијом и пропустом испод
пруге, везао на канал за одводњавање Ч–2–3 који воде одводи у Тису.
Други део канала наставља да функционише у постојећем систему.

•

(зона II) – површина која припада кругу постојеће главне мерно
регулационе станице гасовода за насеље Чока.

•

(зона III) – приступни пут:
простор би био ангажован са ширином коловоза од 6,0 m који може да има
упојне јаркове, и заштитне појасеве у целој дужини. Изводио би се у 2 фазе
као и пречистач.

•

(зона IV) – заштитно зеленило:
хортикултурним опремањем свих слободних неизграђених површина које су
обухваћене границом Плана, оплемениће се простор и смањиће се
негативни утицај на окружење од аерозагађења пречистача.
Површина јавне намене

У границама обухвата овог Плана све површине су површине јавне
намене. Земљиште у грађевинском подручју: планирана приступна саобраћајница
са заштитним зеленилом, а у делу ванграђевинског подручја такође планирана
приступна саобраћајница, предметна планирана радна површина пречистача,
постојећа ГМРС и заштитно зеленило.
2.4
ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Расположиви катастарски планови за К.О. Чока су урађени у размери
Р=1:2880, и на истим се врши евидентирање промена, тј. одржавање премера и
прати усаглашавање стања у катастарском операту и на радном оригиналу. За
К.О. Чока није устројен ДКП (дигитални катастарски план). Аналогни катастарски
план служиће као подлога приликом израде Концепта плана детаљне регулације и
за преузимање података за геодетске радове на реализацији снимања и израде
топографског плана, уз контролу површина добијених из координата детаљних –
међних тачака и упоређивањем са површинама парцела из операта катастарске
општине. Катастарски план са подземним инсталацијама у границама обухвата
Плана не постоји.
Према подацима РГЗ–а, током јула 2007. године вршено је
аерофотограметријско снимање Северно – банатског округа, снимци су
постављени на сајту www.geosrbija.rs.
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3 КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
3.1

ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊЕ И ОСНОВНИ
ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБУХВАТА ПЛАНА

Основни циљ израде Плана је стварање оптималних услова за решавање
проблема одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља Чока, ради
формирања простора за локацију пречистача. На основу планиране намене
неопходно је дефинисати концепт уређења простора чији је основни циљ да се:
− усагласе решења у плану и простору са одредбама планова вишег
реда,
− омогући оптимално решење за уређење простора и изградњу
комуналног објекта добијено на основу анализе стања и промена у
простору и анализе могућности развоја подручја, а у циљу уређења у
складу са смерницама утврђеним плановима вишег реда, и
− приступи решавању имовинско – правних односа на планираном
грађевинском земљишту јавне намене.
Локацију пречистача дефинисати потребном површином уз поштовање
потреба других инфраструктурних коридора и објеката који се делом на овом
простору укрштају, који по намени површина служи искључиво за радне
површине, дефинисати регулацију и трасе комуналне инфраструктуре, заштитно
зеленило.
Изградњом овог новог комуналног објекта биће омогућен и виши ниво
живљења у насељу и знатно побољшање услова заштите животне средине у
насељу и шире.
3.2

ОРИЈЕНТАЦИОНО
ПРЕДВИЂЕНО
ПОДРУЧЈЕ СА ПРЕДЛОГОМ НАМЕНА
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ГРАЂЕВИНСКО
ПОВРШИНА И

У границама обухвата плана мањим делом је заступљено грађевинско
подручје насеља Чока, ГУП–ом планирано за заштитно зеленило и
инфраструктурне коридоре. На планираном грађевинском земљишту у
ванграђевинском подручју образује се нова урбанистичка целина – локација
пречистача (2 фазе), локација ГМРС – а (постојећа), приступни пут и заштитно
зеленило. Према томе зоне су, у складу са одредницама ППО Чока, постојећим
начином коришћења замљишта и могућностима трансформације урбаног ткива
предвиђене за:
•

(зона I) – постројење за пречишћавање;

•

(зона II) – ГМРС гасовода насеља Чока;

•

(зона III) – приступни пут;

•

(зона IV) – заштитно зеленило;

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

9

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА ЧОКА

Лист 03

-концепт плана-

ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ СА ПРЕЛИМИНАРНОМ
ПОДЕЛОМ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
Р = 1 : 1000

Основ за изградњу пречистача је образовање грађевинске парцеле за
коју је неопходно дефинисати услове и смернице за уређење и изградњу, што је и
предмет планског документа. У ванграђевинском подручју неопходно је смањити
фонд пољопривредног земљишта како би се образовала грађевинска парцела.
План је основ за решавање имовинског статуса земљишта, обзиром да је локација
пречистача јавни интерес, мора се извршити експропријација земљишта.
У границама обухвата овог Плана све површине су површине јавне
намене. Земљиште у грађевинском подручју: планирана приступна саобраћајница,
а у делу ванграђевинског подручја такође планирана приступна саобраћајница,
предметна планирана радна површина пречистача, постојећа ГМРС и заштитно
зеленило.
При изради Плана мора се узети у обзир следеће:
− адекватном резервацијом простора разрешити проблематику
неопходног простора за градски пречистач у I фази и пречистач
потенцијалне индустрије у II фази, као и приступа радној зони са
јавног пута како планираном пречистачу, тако и постојећим
инфраструктурним објектима у оквиру и уз радну зону (ГМРС и трафо
станица). Приступни пут се такође решава у 2 фазе. У првој фази се
користи постојећи приступни пут „Електродистрибуције Суботица“ до
трафо станице и ГМРС – а, а у другој се овај укида и предвиђа нови
који ће функционисати као интерна саобраћајница за све објекте у
овој зони, уз обавезу прибављања предпројектних услова за
прикључење на пут М – 24 од стране ЈП „Путеви Србије“.
3.3

ОРИЈЕНТАЦИОНО ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ
ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

МРЕЖА

За прикључење пројектованог постројења на постојећу канализацију
предвиђа се:
1.
изградња прикључног колектора за западни слив насеља и то од
постојећег шахта код нове ливнице до постојећег шахта доводног
колектора код бензинске пумпе у риту. Овај колектор се укршта са
железничком пругом Чока – Кикинда;
2.
за довођење употребљених вода из насеља предвиђа се изградња
доводног колектора од постојећег шахта код бензинске пумпе у риту до
локације пречистача.
За спровођење технолошког поступка предвиђена је одговарајућа
опрема за чији се смештај предвиђа изградња следећих објеката:
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груба и фина решетка
главна црпна станица
погонска зграда
командна зграда
СБР базени
резервоар муља.

Инфраструктурним уређењем уређаја обухваћени су:
• Интерне саобраћајнице – асфалтни приступни пут и интерне
саобраћајнице за слабо саобраћајно оптерећење ширине 6.0 и 3.0 m, као и
тротоари. Интерна саобраћајница је у I фази са јавним путем М – 24 повезана
преко постојећег приступног пута који припада „Електродистрибуцији Суботица“ и
који се користи и за приступ ГМРС-у. У II фази саобраћајница се директно везује
на пут М – 24.
• Интерни водовод – водоснабдевање се предвиђа из јавног водовода
од шахта у раскрсници улица Потиске и Петра Драпшина са планираним
проширењем мреже. Водоводна мрежа ће се изградити поред постојеће
саобраћајнице М – 24 до радне зоне пречистача у коју улази подбушивањем пута
М–24 и даље иде паралелно са интерном саобраћајницом до пречистача. Интерни
водовод подразумева уградњу надземних пожарних хидраната и баштанских
хидраната.
• Интерна канализација – настале санитарне и процедне воде из
погонске и командне зграде одводе се гравитационо цевоводима до испред грубе
решетке, одакле се потискују на почетак процеса пречишћавања. Атмосферске
воде се одводе на зелене површине, сем атмосферских вода са платоа код
механичког пречишћавања, које се такође сакупљају и шаљу на почетак
пречишћавања.
• Електроенергетска инфраструктура – напајање ЕЕ свих објеката
комплекса предвиђа се из нове МБТС у оквиру комплекса. Напајање МБТС ће се
обезбедити из најближе насељске 20 kV мреже према условима
„Електродистрибуције Суботица“.
Препоручује се каблирање електроенергетске мреже.
Расвету поставити дуж деонице приступног пута и у оквиру комплекса
радног простора пречистача.
• Термотехничке
инсталације (гасне инсталације, инсталације
централног грејања, климатизације и вентилације за објекте) – напајање гасом
обезбедиће се прикључењем на постојећи најближи гасовод. Гасна инсталација
служи за напајање гасног котла у командној згради. За обезбеђење потребне
температуре у појединим просторијама командне зграде, предвиђа се инсталација
централног грејања са системом топле воде 90/70 °C. За одржавање микроклиме у
лабораторији, у командној просторији, у просторији за боравак радника и код
електро опреме (због фреквентних регулатора) предвиђени су клима уређаји. У
погонској згради предвиђени су гасни калорифери.
• Телекомуникациона инфраструктура – за потребе ППОВ – а потребно
је обезбедити директан телефонски прикључка са најближе резерве постојеће
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА ЧОКА

-концепт плана-

локалне ТТ мреже која се налази уз пут М – 24.
При изради предметног Плана у делу коридора инсталација које се воде
кроз путно земљиште неопходно је претходно утврдити све тачне стационаже
предметних путева:
− на почетку и крају паралелног вођења,
− на месту лома инсталација,
− на месту подбушивања трупа коловоза,
− на месту уласка и изласка инсталација из катастарских парцела које
припадају предметном путу.
Планом у делу грађевинског земљишта поред приступног пута утврдити
инфраструктурне коридоре инсталација.
• Ограда – предвиђа се ограђивање комплекса пречистача оградом
висине до 2.2 m.
• Озелењавање – око ограде са унутрашње стране према насељу
предвиђа се формирање заштитног зеленила. Предвиђена је сађење садница које
одговарају станишним условима без коришћења садница инвазивне врсте (према
условима из ПДР – а). Унутар ограде предвиђа се подизање травњака.
За одвођење пречишћене воде до реципијента (до канала Ч–2–3)
предвиђа се изградња одводног цевовода. Одводни цевовод се укршта са
железничком пругом Чока – Кикинда.
Лист 04

ОРЈЕНТАЦИОНО ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА, ТРАСЕ И МРЕЖА
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р = 1 : 1000

4 ЗАКЉУЧАК
По објављивању Одлуке о изради Плана детаљне регулације локације у
Чоки („Службени лист општине Чока“, број 15/10) приступило се изради концепта
плана и прибављању свих услова и документације од надлежних органа,
институција и завода који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и
уређење простора и изградњу објеката у границама обухвата Плана, који чине
саставни део документационе основе овог планског документа.
Документациона основа се припрема упоредо са израдом планског
документа, при чему ће се коначно формирати по доношењу планског докуманта
(Правилник о садржини, начину и поступку израде планских документа, „Сл.
гласник РС“, број 31/2010, 69/2010 i 16/2011 члан 34.) у аналогном облику.
Концепт плана подлеже стручној контроли у складу са Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009 и 81/2009 – испр., 64/2010
– одлука УС и 24/2011) и након позитивног извештаја комисије за планове
приступиће се изради планског документа.
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Извештај о стручној контроли Плана

REPUBLIKA SRBUA- AP VOJVODINA

oPSTNA coxl
opSrrrusrR UPRAVA corn
KOMISIJA ZA PLANOVE
Broj: 02-353 -11 12010-04
Dana: 06.03.201 2 godine

COKA

ZAPISNIK
Sastavljen dana 06.03.2012 godine
planove sa podetkom u 14:00 dasova.

u prostorijama

Op5tine Coka, na sastanku Komisije za

Sastanku su prisustvovali:

'!

1. Petrinjac Predrag dipl.inZ.arh. - predsednik komisije,
2. SneZana Jancic dipl.inZ.arh. - dlan komisije,
3. Divkovic Edita dipl.inZ.arh. - dlan komisije,
4. Gabor Siladi dipl.inZ.grad. - dlan komisije,
5. Terhe5 Endre dipl.inZ.grad. - clan komisije,
6. Kobrehel Zoltan - sekretar komisije.
Dnevni red

1. StrudNA Kontrola NACRTA PLANA DETALJNE

REGULACIJE LOKACIJE PRECISTACA

OTPADNIH VODA ZA NASELJE COKA

2.

Razno

TOK SEDNICE

AD/1.
Predsednik Komisije upoznao prisutne sa dosada5njim radom obradivaca Nacrta plana detaljne
regulacije lokacije precistaca otpadnih uodaza naselje Coka.
ADt2.

za planove zavr5ila je strucnu kontrolu NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE
LOKACIJE PRECISTACA OTPADNIH VODA ZA NASELJE COXn na osnovu clana 49. Zakona o
planiranju iizgradnji ("S1, glasnik RS", br. 7212009,8112009 - ispr., 6412010 - odluka USi241201j)
prema tome daje slede6i izve5taj:
Komisija

lzradi Urbanistickog plana pristupilo se na osnovu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije lokacije
predistaca otpadnih voda naselja Coka (,,SluZbeni list op5tine Coka", bro; 15/10) iu sklidu sa dl.

27-32, Zakona o planiranju i izgradnji ("SluZbeni glasnik Republike Srbije", br.721200g, 8112009 ispravka, 64/2010-US i 2412011) i dl. 29. i 33. Pravilnika o sadrZini, nacinu i postupku izrade
planskih dokumenata ("SluZbeniglasnik Republike Srbije", br. 31/2010, 69/2010 i 1612011).

Planski osnov za izradu plana je Generalni plan
naselja coka. ("sluZbeni list opstine
coka,,, br.
1104) (u daliem tekstu: Generalni plan) kojije
utvrdio smernice i t<iiterryume za uredenje prostornih

celina izona.

/

AD/3.
Komisrja za planove y!r1!ila

je, da ie NACRT PLANA DETALJNE
REGULACTJE LOKACIJE
PREclsrAeA OTPADNIH voon zn rrins*Jr eor<n
u rrulir
errnorn 49. Zakonao ptaniranju
i izgradnji ("sl' glasnik RS", br. 7212009,8112009 - ispr.,
o+lzoro"-'ooluka US i 2412011) i pri tom
nije imala

li

nikakve primedbe, te ga upucuje na javni uvld.

Komisija za planove:
L

Petrinjac Predrag dipl. ini.arh.

2.

SneZana Jancic dipl.inZ,arh.

3. Divkovic Edita dipl,inZ.arh. - clan komisije
4.

Gabor Siladidipl,inZ,grad, - clan komisije,

5.

Terhe5 Endre dipl.inZ.grad. - dlan komisije,

6.

Kobrehel Zoltan

-

sekretar komisije,

(

t-rt

REPLIBLIKA SRBIJA- AP VOJVODINA,
OPS;TINA OOK,A
OPS;TIN SKII UPRAV'A COTT,

K0lil$tJA ;:A PLAh,llO\/E
Broj: 02-353

-1 1 l2rJ10-Ct7

Dana: 25.04,201 2 godine

CO K A

I'la osnovu dlana 50. Ztrkonac plarriL,anju iizgradnji("S1. glas;nik 1RS", br. 721200.J, B1/12C109
- ispr., 6412010 - odluka U5i2412011) idana 7'21. Pravilnika o sadrZini, nacirru ipostupku izrade
planskih rjokumenata ("S1" glasnik FLS", br, 3112010,69'2010 i 161201'1)sastervlja se:

lzve$llaji o ohar\/lj0nom jiav'nom uviidlu
Siarstavljen dana 25.04.2012 godine u prostorijama {)p5tine Coka, ul, Fotiska br. 20. u Sali
br. 9. na;zatvorenojsednici Komisijr: za plarrove sa poc,atkom u '15:0C casover.
Siasllan ku

su prisrusllvovali

:

1. Petrinjac Predrag dipl.inZ.arh. - predsr:clrrik komisijer,
2. SneZana Jancic dipl.inZ,arh. - clan kc'nisije,
3. Divkovic Edita dipl.inZ.arh. - clan konnis;ije,
4. GeLbor Siladidipl in:l.grad. - dlan kcmirsi.je,
5. Ir:rhe5 Endre dipl,inZ,graCl - clan korrrir;[je,
6. Kcbnrhel Zoltan - sekretar kornisije.
Dana 24.11.2010 god. drrneta jr> Odluka o izracli plana detaljne regulacije_lokacije
prrocist;?d;? ctpaclrrih vocla za nilseljii Crlka i ista je ot{iavljena u ,,sluibenrlm lisli,r 0pStiner Coker" trr"
15t2010.

Dana 14.09.2011 gcd. na sednlci l(omisije;:ia plarrove jednoglasno
Plana detaljne regulacij,e lokacijr: predistadar otpadnih rroda za naselja Coka.

je usvojen Krrcept

tlana 06.03.201i| god. Fbrnit;ija Z0 F,lanov€r izi'rtiila je strucnu kontrolu Nar:fta Flernar
detaljn: regulacije loi<acije prerlistaria otpirCrril-t 'irorla za ners':lja Cokar i ber;: prirnedbe uputila isti na
ja'unl uvid

i

Ogladavanje javnog uvida je izvrSe no u dnevn,rm listu Dnevnik, u ,,Cokanskoj hronici" i na
nternet p re zentacilj i Opf ti ne doka (;qyq,v. r;q[l. rs.)
"

Dana 25.t34.2C12 god. cdrianar je rltvorer;a $e,lnrla Komisije zer planove ner f:ojrlj je
konstiltoltairrr, da nije prispela ni jerina prrlmerclber
su1;t*tija niti se rrek:o pojavio lid;no r]0

-

odredenim primedbama.

str I

,rci 2

V
Zafrtliudak komisiie: Kornisija darje p,ozitlvno miSljenje

regulacije lokacije predistada otpadnih voda za naselja Coka
skupSltinsku procedlu rr.r za usvajanje.

na

i

Nacrt Plana detaljne

pnedla*e

da sre upurlli

u

Rad Komisije zavrien u 17:30 casova.

Komisija za planove:

11. Petrinjao Pnldrag dipl. rui.arh.

2.

SneZana Janiiif dipl.in2,arh,

3.

Divkovid llrlita dipl.ini.arh.

4.

t3abor fiiladi clipl,inl grad,

5.

TerheS Endre dipl.inZ.grad.

6.

l(obr'ehel Z.cltan diprl"ing,mern.

slr 2 'td

2!.

REF'UBLIKA SRBIJA- hP VOJ !'OIlll-lA,
OPSiTINA OOK,A
OPSTINSKIi U FR,AVA COXN

KOMI$IJA 2IA PI-ANO'/E

Broj: 02-353-1 1/20'1 0-06
Dana: 25,04,2012 godine

CO K A

Na osnovu clana 50. Zakona o planiranju iizgradnji {"S1. glasnik RS", br. 7212449,81/20{19 - is;;1r.,
6412010 - odluka US i 24120'11), dlana 7(1, i1'1. Pravilnika o sadniini, rradinu i postupku izrerde
planskih rjokumenater("S1, glasnik RS", br. 31i2{11{1, 69,/2010 1612011) i stava 3. clana'19.Zlakona

o strateikoj proceni

utic,erja nar Ziv'crtnu

sredirru ("S1. ,;ilasn k Flli", br, 135,/il004l i e8/2010) sastarvlja

SC:

zltPlrsNlK
Sastavljen dana 25.04,12t)12 g,rdine u prc(itcrijameLOpStine C:'rka, ul, Fr:rtiska br.20. u Sali br. 9. na
javn,rj sednit:i Kornisi.ie za plarrrrve $a poai-.lk,3rn u 14 00 c.rs,:t/rt.

Sastanku su prisusltvovali

:

1. Petrinjac Predrag dipl.inZ.arrh. - predsr:drril< komisijer,
2. SneZana Jancic rlipl.lnZ,arh. - clan kornisije,
3. Divkovic Edita dipl.ini.arh. - cltrrr korrrir:;ije,
4, Garbor Silad dipl in:i.grad. - clan komi,iiie,
5. Terhe5 Endre dipl.ini.grad, - dlan kornir;ije,
6. Kobrehel Zoltan - sekretar konnisije,
7. Rade Rado5evic - predsl,avnik JP,,Dire kclja za izgradnju

grada" llcrvi l(neievilc

Dne,vni recl

1.

lRaznratr:an,le primedbi na Narcrt Plan;a dlertaljrre regulercije lokacije pneciistaca otpadlnihr
'voda za nasel.ie Goka bnoj:02-353"1]1/i1010-{}6 i l:z've6tltrjo strate6liro.! prrc'cr3rli uticaja Platter
d,etaljne, regulacijer lokacije predislftrda otp,adnih r,ro'cl,a za naselje tSolia nra iivotnru stredlitttrt

bnoj:01/11

2.

Razno

N,lakon

utvnhnog dnelvnog

re,Ca

prelarzise

neL

rad po :st,:,m

Tacka 1. dnevnoq reda:
Razmatranrj,e primedbii na Nacrt Plana d,etaljn,e regulacije lokaci,ie predistada otpadnih rnc,da
za nasell'le Coka broj: O2-353"11/2010"0tti ilzveita.i o stralh:ri;koj proc;eni utir:aja Planra cl,utaljrre
regulacije lokacije prrecflstac;r otpadnlhr voda za nrrsellje (]oka na iivoitnu srediuru brrr,i: 01/111

Nije pr,ispela nijedna priqnedha ili rsqgrstrja niti se rneko pojavio liano sa odredernim

/

prirnedbanna u vezi Nercrta Plana detaljne relgulalijer lol<aci.ic, predistac;a otpa,lnih voda za nast;lje
Ooka broj: 02-353-11/2010-06 iltz:vei;taja o,str:ate$kc4 prcneni uticaja Plana detaljne regularr;ije
loka,:ijr; predistadaotpadnih voclaz;a nosolj3Coka ne, Zivolnu sredinu broj: C1/11, kojije bio iz|:ir;n
u prostoriji L{sluZnog centna Opstine Coka, ul. Potiska 24,233?-0 Coka, svakog radnog dana pocev
od 20.03,2012 god. do 20.04,2012 god., u \/rorllerlu od 08:00 - 13:00 sati.
Tadka 2.

drplpgl_gla:

Razno
Sa ovim je dnevni red iscrpljen, te je rad Komisije :zavr5en u 'tr5:00 casova.
Sa ovim su saglasnisviclanovi Komisije,

l(omisija za planove:

1.

Petrinjac Predra g dipl.inZ.arh.

2.

Sn,e2ana

3.

Divkovic llJitar

4.

Gabor Silafi clipl.inZ.grad,

5.
6.

Rade Fladc5evic

-

'[erhe$

E

J

ancic di6,l.inZ.;arlr.
di pl. rrrZ.arh.

ndrc dilrl.i tZ.grad.

Kobrehel Zoltan dipl"ing. men.

predstavnik ,JP ,,Direlkcijtt eia izgradnju gr€tda" Novi Knei:evac;

PEilYBIII,{KA CPFI,{JA

An BOJBOI.WIIA
OIIIIITAHA qOKA
OICEK 3A r4HCIEKrII{JCKE |TOCJTOBE
IOCJI. EPOJ: 501- 9 12012-01
!ATYI\4: 6.06.2012.

AK

Onulrrncrm nHcneKTop 3a 3aurlrry xr,lBorHe cpegilHe onurlrHcKe ynpaBe Llorca,
npn O4ceKy 3i? NncnerqrajcKe nocnoBe, Ha ocHoBy .anaua22.3axoHa o Crpareulroj
npoqeHh yttnu,aja Ha xilBorHy cpeghHy ( Cn. rnacnrax PC 6poj: 13512004, BBl2010), vt
qnaHa 192. 3axoHa o onrureM ynpaBHoM nocrynry ("Cn. nracr CPJ", 6p. 33197 n 31101) y
nocrynKy oqeHe klsaeuiraja o crpareuJxoj npoqenuytnqaja nnaHa AerarbHe perynarlraje
noxaqnje npeqilcraqa orna4Hllx BoAa Hacerba ulora Ha xilBorHy cpe,qtaHy AoHoct4:

PEI.IIEFbE
I-

AAJrE CE CAFflACHOCT HA I43BE1UTAJ o crpareuxoj npoqenvryrnqaja
flnana AerarL,He perynaqraje noraqnje npeqhcraqa orna,qHhx BoAa Hacerba L{oxa na
xt4BorHy cpe.tr,hHy y nocrynKy cnpoBe,qeHoM Ha 3axreB O,qcera 3a ilHcneKqrjcxe nocnoBe
Onulrrne Lloxa, xojra je uspaleH y cKnagy ca ogpeg6aua 3arona o Crpareurroj npoqeHh
yrn4aja Ha x/BorHy cpeAHHy ( Cn. rnacnrx PC 6poj: 1 3512004,88/2010)

ll -

Mepe 3a cnpeqaBaFbe il orpaHoqaBaFbe HerarilBHl4x, oAHocHo yaeharue
no3lll4BHhx y'rnqaja Ha xhBorHy cpepnHy il nporpaM npahersa craFba xllBorHe cpe4nHe,
ge$unrcanv'y Vleaerurajy u3 raqKe I oaor peuJeFba, cacraBHh cy Aeo l4aaeuLraja o
crpareruKoj npoqenn ytn1aja flnana AerarbHe perynaquje noxarlrje npeqhcraea ornagHhx
BoAa Hacerba ulora Ha xhBorHy cpe4hHy

lll '

ileeeuraj o crpareruKoj npoqer-rn ytutpla

Ha xnBorHy cpe4hHy r43 raqKe

peueFba, cacraBHLr je Aeo AoKyMeHTaLlhoHe ocHoBe HaBegeHor nnaHa.
lV - OnceK 3a hHcnexrlrajcxe nocnoBe onurhHe Lloxa Moxe ynyrur.A flnaH,
oBor peueFba, y Aarby npolle,qypy ycaajaua

I o"ot

,. ,""*"

I

O6pa3noxeFbe
O4cer 3a nphBpeAy, norbonp[BpeAy, yp6anrsarrr, crav6eHo-KoMyHanHe nocfloBe
3auJTr4Ty l4BorHe cpeAhHe AocraBilo je Ogcexy 3a rHcneKqujcxe nocfloBe - hHcneKTopy sa
3aurnry xr4BcrHe cpeArHe 3axreB 6poj: 02-353-1112010-09, AaHa 9.05.201Z.rop,. ea
AaBaFbe carnacHocru Ha [zlseeuraj o crparelilxoj npoqeHn ytntpja l-lnana AerarbHe
perynaqnje noraqrje npeqhcraqa ornaAHhx Bo,qa Hacerba ulora Ha xrBorHy cpegnr-ry xojra
je uapapuo Vrtneep3ilrer y Hoeorrr CaAy, Saxynrer rexHhqKhx HayKa - l-lenrap 3a xilApo rexHLlKy r reogearjy.
Vs eaxree c;y AocraBrbeHr:
- klseeluraj o crpareruroj npolleHil yrnqaja flnaHa AerarbHe perynaqraje noraqrje
npeqhcraqa ornaAHhx BoAa Hacerba t-loxa Ha xlrBorHy cpeAuHy, YnreepeilTer y
HoeoM CaAy, Saxynrer rexHrrlKl4x HayKa - l-{er-rrap 3a xhppo - TexHhKy
reopesrjy, geqerrlOap 2011. rog. y AarbeM reKcry: l4aeeuraj o crpareruroj npor4enra
L1

14

-

flnan ltrerarbHe perynaqrje noraqnje npeqncrava ornagHHX BoAa Hacerba Llora Haqpr nnaHa, oxro6ap 2011. rog
lAsaeu'raj o jaeHov yBr4gy y l-lnan AerarbHe perynaqrje noxaqrje npeqilcraqa
ornagHhx BoAa Hacerba ulora h l4eaeulraj o crpareuxoj npoqeHil yrnrpja ilnaHa
AerarbHe perynaqnje noxaqraje npeqhcraqa ornagHnx BoAa Hacerba Hora Ha xhBorHy
cpeAnHy ca npernegoM aKThBHocrn o yveuhy 3auHTepecoBaHhx opraHa, opranusaqmja N
jaanocrr na jerenou yBt Ay y lz'lseeurraj o crpareurroj npoqeHn yrrqaja l-lnaHa AerarbHe
perynaqnje noxaqnje npeqilcraea ornaAHnx BoAa Hacerba uloxa Ha xhBorHy cpeghHy
Haqpr flnana EerarbHe perynarlnje noraqraje npeqilcraqa ornagHilx Bo.qa Hacerba Llora
14

\z

oA crpaHe OAcexa 3a npnBpegy, no.rbonpilBpe,qy, yp6aHneav, crau6eHo-KoMyHanHe
nocfloBe v saurrvry xr/BorHe cpegmHe 6poj: 02-35312010-09 oq 9.05.2012. ropnne ca
n pareho vr Aor<yMeHTa qrjo rrlt
flocrynajyhu y cxnagy ca o4peg6aua L{naHa 21.3arona o Crpareuroj npolleHr/
yrnqaja Ha xvrBorHy cpeAuHy ( Cn. rnao-rrax PC 6poj: 13512004,8812010), Ogcer sa
r,trcnerqrjcKe nocnol{e - HHcneKTop 3a 3auJTl4Ty xhBoTHe cpe,qnHe AeTarbHo je pasnnorpno
,qocraBrbeHy AoKyMenraqrjy I no3]rn4BHo oLleHilo lzlseeuraj o crpareluxoj npoqeHn,
ysranrajyhra y o6srap xprareprajyrr,re y flpranory ll 3axona o crpareuxoj npoilenuyru1aja na
xr4BorHy cpe.a,uHy. Orlena lzlaaeruraja o crpareuxoj npoqenn 3acHoBana je na cnegehev:
1. Llrarueelr flnana ,qerarbHe perynaqraje noxarlraje npeqrcraqa orna4Hhx BoAa Hacerba
ulora orne,lajy ce Kpo3 crpareulKo nnaHupaFbe h 3a norpe6e yp6anracrilqKor ypefierua
9ore, rj. creapaFbe onrhManHhx ycnoBa 3a peuJaBarue npo6neMa ogaoflerua ra
npevnuhaBaFba ornagHhx BoAa Hacerua L{oxa, $oprunpaFbeM npocropa 3a noraqnjy
npeqilcrara. Y npocropHoM cMl,lcfly, HoBa oprannaat4tja yHanpe,qrhe SyHxqnjy

npocropa
Haee4eno nnaHLlpabe 6nnxe ge$nnrue:
- ypelerue il o,qpxilBo xopr,rurherue rpagcKor rpafiearHcKor 3eMrbhura y o6yxaary nnaHa
- ycarnaueHocr peueFba y nnaHy H npocropy ca ogpeg6aua nnaHoBa Bhruer pega,
- onrrManHo l)eueFbe sa ypeleFbe npocropa I r3rpagFby KoMyHanHor o6jerra 4o6njeno
Ha ocHoBy aHanil3e craFba h npoMeHa y npocropy, Kao v aHanvse uoryhnocrm paeeoja
nogpyvja
- ycnoBe n3rpiagFbe o6jexra ra yrep[r,realbe H npHMeHa onuJTr4x N noce6nrx Mepa 3aurr{Te

v

xr4BorHe cpetrlrHe
flnanorra ce yraplyjy npaBilna ypeleua n npalnna rpalersa y cKnagy ca HaMeHoM
3eMrbilrura, Mpexa cao6pahajHe n Apyre unQpacrpyKrype.
flnancxu ocHoB 3a h3pagy flnana AerarbHe perynaqrje noraqmje npeqilcraqa ornaAHHX
Boga Hacerba ulora je l-enepanHil nnaH Hacerba uloxa ("Cnyx6eHV nvcr onlxrhHe L{oKa",
6p. 1104) rojra je yrBpAl4o cMepHnqe il Kpilrepnjyrrre aa ypelerue npocropHl/x UeflhHa tt
30H4.

2. Torovr

v3pape crpareuKe npoqeHe pa3MarpaHa cy nuranba n npobneum rojra ce

oAHOCe Ha:

-

nocrojehe craFbe u ytu4aj Ha KBannrer xnBorHe cpegilHe og xojrx cy rrajsnavajnujvt
aepoearafierbe, saralerue BoAe il 3eMrbnlura Kao nocne4hqa pe4oBHl4x aKThBHocrtA nnv
Kao nocne AVu3 aKLlhAeHTHVx cvryarlraja xoje uory 6rrn H3a3BaHe xaeapr,rjorvr nocrpojerua.
Ha ocHoey geSrar-rracaHilx Llr4FbeBa, nilraba u npo6neua o.qa6paHil cy ogroaapajyhn
ilH.qhKaroph Y'H ga oApxtlBtl paeaoj cBeAeHh Ha eneMeHTapHe eKonouKe fiHAilKarope xojr
ce Mory y3erh y o6anp y ogHocy na nocrojele crarue xilBorHe cpeiqnHe, KapaKrep nnaHa
v nnaH4paH il): aKTilBHocTl4
3. 3aurnrHo oeneHilflo Kao 6uran Saxrop je carnegaHo ca cBilx acneKara Hapoqnro
yHyrap nflaHcKor npocropa oKo papHilx noBprxr4na, cao6pahajnnqa v Katana. f'lnanou cy

npeABiltjeHe il Bpcre Koje cy AeHAponoruKr4 ornopHe Ha npHpoAHe h HoBocTBopeHe
cTaHil[uHe ycc]Be.
4. llpn npolleHr rvroryhnx ytur4aja nnaHrpaHilx peueFba Ha xfiBorHy cpe4ilHy y3ere cy y
o6sup raqKe 2. u 3 Kao il KapaKTephcrnKe yru1aja ge$nnrcaHe qnaHoM 1 5. 3axona o
crpareruKoj npoqenw yrwqaja Ha xHBorHy cpe4hHy
5. Mepe 3a cnpeqaBaFbe h orpaHh'{aBaLbe HerarilBHhx yrnqaja npolr3hna3e il3 npoqeHe
naoryhux HeralhBHhx yruqaja. flporpana npaherua craFba xnBorHe cpe4hHe y roKy
peanil3allmje nnana 3acHoBaH je na ge$rar-rucaHilM UilrbeBuMa flnaHa ra o4a6pannrr,r
14HAUKaTOp]4M;? 3O npaherue CTaba XilBOTHe CpeAHHe h OAHOC]4 Ce Ha: Ba3AyX, BOAy
3eMrbnluTe.
6. AHannsoM 3axreBa O4cexa 3a nphBpegy, no.rbonphBpe.qy, yp6aHnsau, crau6enoKoMyHanHe nocnoBe A gaurrvry xl4BorHe cpeghHe, oAHocHo ,qoKyMeHTaquje r L1aeeu:raja
o crpareulxoj npoqenn, Ogcex 3a ilHcneKqrjcre nocnoBe- ilHcneKTop 3a 3ar.un4Ty xLlBorHe
cpeghHe yrBpgr4o je ga cy y r43pa4h crpareuKe npoqeHe Ha,qnexHh opraHn nocrynilnh y
cKna4y ca ceojru oanaluheFbilMa, Kao il
- Aa je haeeuraj o crpareuroj npoqenn npilnpeldrbeH Ha jacan h npeLlr3aH HaqhH
- Aa ca4px:r o6paleHe cBe eneMeHTe nponhcaHe qnaHoM 12. 3aror-ra o crpareurxoj
npoqeHil ytwu,aja Ha xhBorHy cpeAhHy
- Aa cy 3aKrbyqqn go xojnx ce Aoulro roKoM crpareuKe npoqeHe npe,qcraBrbeHil Ha
HaqhH pa3yMrb14B jaenocru
- Aa je L'leeeuraj o crparerxroj npoqenil,qocraB$eH 3ahHrepecoBaH[M opraHhMa I
opraHn3aqujava, oAHocHo Aa je, aajegno ca Hallpron,t flnana AerarbHe perynaqnje
h3noxeH Ha jerenn yBLIA 3anHTepecoaanojjaenocru y rpajaruy op 30,qaHa- y cKna,,qy ca
14

3AKOHOM

- Aa cy Mr4[urbeFba 3anHTepecoBaHhx opraHa il opraHu3a4nja, Kao H Mr4urbeFbe
jaeHocrn Ha /lseeuJraj o crpareuxoj npoqeHil il Haqpr flnaHa AerarbHe perynaqnje
noxaqr,rje npeqhcraqa ornapHilx BoAa Hacerba tlora nphKa3aHilM y r,13Be[utajwrvia o jaenov
yBt Ey, y3era 'y o6srp npnnhKoM pa3MarpaFba h oqelbuBatba lzlaeeurraja o crpareuroj
npoqeHh.
Vlvajyhvt,./ BuEy HaBeAeHo Ogcex 3a LrHcneKqnjcxe nocfloBe- nHcneKrop 3a 3aurfiry
xr4BorHe cpe4hHe y nocrynKy oqeHe lzlseeurraja o Grpareruroj npoqenn yrw4aja aa
xt4BorHy cpe,nir4Hy flnana AerarbHe perynaqrje noxaquje npeqilcraqa ornaAHHX Boga
Hacerba L{ora, a nphMeHoM orqpeAa6a ,{n. 21. vt 22. 3axona o crpareuroj npoqenn yrnqaja
Ha xhBorHy cpe4hHy ( Cn. rna*rr,rr PC 6poj: 13512004,8812010), n vnana 192.3arona o
onrureM ynpaBHoM nocrynKy ("Cn. nracr CPJ", 6p. 33197 u 31101) - ognyuno je xao y
AHCnO3nTLI By t3s91 peueFba.
nOyKA O flPABHOM CPEICTBYI-IO: l-lpol,re oBor peueFba Moxe ce nejaanru xan6a
MrnncrapcrB'/ 3a 3a[un4ry xr4BorHe cpeAHHe il npocropHo nnaHupaFbe y poKy oA 15 Aana
oA AaHa nprajevra peueFba . Taxca na xan6y il3Hocr/ 370,00 AHHapa, ynnarilTa Ha xrpo
paqyH 6poj: 8,X0-7 42221843-57 .
Peurerue AoclaBilTl4 :
1. O.qcer 3a nprBpe4y, norbonpfiBpepy, yp6anraau,
crau6eHo-Kor\4yHanHe nocnoBe v 3auJTtATy t4BorHe cpeAnHe

2. Apxrer
BOTHe CpeAilHe

trvnn.AHf

.

-- )-

Ha ocHoBy ,lnaHa 20. craa

1

. taqra 2.3aroua

o noranuoj caMoynpaBh (,,Cn. rnacurr Peny6nr,lre Cp6r,lje",

6p 129107),unaaa27,,28.uctaa7.3axoHaonnaHilpaFby14H3rpaA$il(,,Cn.rnacHlrrPeny6nraxeCp6r,lje"
6p 72109,81i 09, 64/10 u 24111 ) n vnaHa 77 . claa. 1 . raqra 7. Craryra onrurilHe goxa (,,Cnyx6eHn nrcr onurrilHe
t-lora '6p. 312011 - npeunuheH ret<cr)

CxynurrHa onuruHe Llora

Ha ceAHilqil o4pxaHoj

gaHa 09.10.2012,r04ltHe gonena je

oAnvKv
o [oHorxEr-by nnAHA IETATbHE PErynAqilJE
noKAtll4JE nPEqhCTAqA OTnAIH14X BOAA 34 HACEIbE [{OKA
9nan

'1.

Oaou o4nyroM AoHocrl ce llnaH AeraIbHe perynaqnje noraqrje npeqilcraqa ornaAHhx BoAa 3a Hacerbe
tlora ( y AarbeM TeKcry llnaH geraruHe perynaquje), rojn je nepaleu oA crpaHe J[1 "flnperquja sa rsrpagruy rpaAa"
Hoar KHexeeaq.
Hapyvmnaq ilnaua AerarbHe perynaqrje je Onurrua 9ora |orrcxa 6poj 20., lzlHaecrnrop je MecHa
3ajegunqa ulora, Mapua na T wa 6po1 2.

{nan

2.

l-logpyvje o6yxaaheHo llnaHou AeralbHe perynaqrje noxaLlraje npeqilcraqa oTnaAHLlx BoAa 3a Hacelbe
9ora 4aje uoryhHocr 3a Aarbe ypelerue il il3rpaAFby npocropa, re je ocHoa 3a h3paAy yp6aHncrnrrnx npojerara
nu$opuaqnje o noxaqujn il h3AaBaFbe noxaqNjcre Ao3Bone.

CAFPXAJ IlflAHA:
Onura goxyueuraquja
I. NOflA3HE OCHOBE
1. OcHoe 3a ilspaAy nnaHa AerarbHe perynaqnje noraqrje npeqilcral{a ornaAHfix BoAa 3a Hacerue t-loxa
2. L{nru AoHoueFba nnaHa
3, lzlsaog ns KoHqenra nnaHa AeralbHe perynaqrje noraqnje npeqhcraqa ornaAHhx BoAa 3a Hacerue Llora
3,1. l-paQlrvril nprno3il yceojeuor KoHLlenra nfiaHa

il. nnAHcKr4 REO
1, NPABI,I'IAYPEbEl'bA
1.1. l-paHrqa nnaHa il o6yxaar rpaleauHcror no4pyvja
1"1"1.[-paHuqa nnaHa
1.1.2. f paunqa rpal;eaurcror no4pyvja
.2. ilnaHupaHa HaMeHa 3eMIbr4tttTa
1.2"1. KoHqenqnja ypeflerua il AerarbHa HaMeHa 3eMIbr/r.rra no qenilHaMa il 3oHaMa
1.2.2. HyuepfiqKil noKa3arerbu
1.3. ilnaH perynaquje, uueenaqrje r ogpelnaaiue noBpruilHa jaeue Haueue
1.3.1. l-lnaH perynaquje
1

1 "3.2, l-lnaH Hreenaquje
1.4. flpanuna napqenaqrje, npenapqenaquje n ncnpaBKe rpaHilqa napLiefla
1 .4.1 . flapqenaquja
1 .4.2. llpenapqenaquja
'1
.4.3. TlcnpaeKa rpaHilLla napL{ena
1.5. Vp6aHr,tcrhLrKr4 14 Apyrr4 ycnoBr4 sa ypei;e*e il il3ryaAby noBpruilHa ur o6jerara jaaue Haruere
1.5.1. 3oua nocrpojerua sa npevru:haBaFbe ornaAHilx BoAa Hacerua tloxa
1.5.2. 3osa rflaBHe MepHo perynaquoHe craHilqe 3a rac
1 5.3. 3ona Kopr/Aopa npilcrynHe cao6pahajuuqe
1.5.4. 3oHa 3aurnrHor 3eneHilna
'1,5,5. 3oHa KaHafla sa o4eolerue ao4a.
1.6. Kopr4opr4, Kanaqilrerr fi ycnoBh ea ypeleue il N3rpaAFby nn$pacrpyrrype h 3eneHrna
ca ycnoBilMa 3a nphKlbyqerue unSpacrpyKrype
.

.6. 1 . Cao6pahajHa nH$pacrpyrrypa
1.6.2. BoAua nH$pacrpyxrypa
1

.2.6.3. EHeprercra ruSpacrpyrffypa
1 .6"4. lacra uu$pacrpyxrypa
1 .6. 5. EnerrpoHcKa KoMyHt4KaqiloHa nH$pacrpyrrypa
1.6.6. Ypeflerue 3eneHnx noBptuilHa
1.7. Onul,t n noce6un ycnoBil il Mepe 3aurilTe npilpoAHor il KynrypHor nacnefia,
xr4BoTHe cpeAilHe H xHBoTa il 3ApaBIba IbyAl4
1

/

.1.3awrvtra npilpo4Hr4x 4o6apa
1 .7 .2. 3awrura HenoKperH Llx KynrypH l4x 4o6apa
1.7.3. 3au:rura xilBora il 3ApaBIba lbyAt4
1.7.4. Mepe H ycnoBh 3alurilTe r yuanpeleua xilBorHe cpeAilHe
1.8. Mepe eHeprercKe e$uracHocrr il3rpaAFbe
1.9. floraqrje sa roje ce o6aeegHo pagr yp6auncrilqKu npojerar unu pacnrcyje
1.7

KoHKypc

2. NPABI4IIA TPAbEITA

Onura npaBnna rpalerua y o6yxeary nnaHa
2.2.Ycnoavl sa Sopwrparue ipaleanHcxe napqene
2.2.1.l1onoxaj o6jerara y oAHocy Ha perynaqujy il y oAHocy Ha rpaHrl{e napl{ene
2.2.2.Ycnoav 3a il3rpaAFby o6jerara, Hajeehn Ao3BoIbeHh ilHAeKc 3ay3erocl4 14 NHAeKc
2.'1.

nerpaleHocril napLlene.
2.2.3.Ycnoau 3a il3rpaAFby Apyrux o6jexara Ha ncroj rpaleerHcroj napqenn
2.2.4. O6es6elr,raaue npilcryna napllenil il npocropa 3a napKilpaFbe Bo3ilna
2.2.5. ApxmeKToHcKo H ecrercKo o6nilxosaFbe noje4rHux eneMeHara o6jerara
2.2.6. 3awnra cyceAH ilx objexara
2.2.7 . Hajaeha Ao3BoJbeHa cnparHocr t BLAcvHa o6jerara
2.3. ExouorvrcKa aHanil3a il npolleHa yflaraFba na jaeuor ceKropa
2"4. [1purr'reHa nnaHa

6, rPAOilqKil AEO HAqPT yP6AHl4CTl4qKor nflAHA
nncr 0'1 l/aaog re rpaQnvror4ena [Vil-a racerua 9ora
nucr 02 Karacrapcra noAnora ca paHilLloM o6yxeara nnana P= 1 :1 000
nucr 03 [1naH ogpelraBaFba noBptut4na jaeHe HaMeHe P = 1 : 1000
nr,tcr 04

|naH

HanaeHe

3eMlbntura

nncr 05 flnaH perynaqnje, Hraenaqlrje r,r cao6pahaja P = 1 : 1000
nucr 06 llnaH eogue lrn$pacrpyrrype P = 1 : 1000
nvc;' 07 flnaH eueprercre nHSpacrpyrrype P = '1 : '1000
nucr 08 KapaxreprcrfiqHil nonpeqHu npoSnnn
q. AoKvMEHTAqhJA
9naH 3.
O cnpoeofiemy llnaua AeraIbHe perynaqraje noraqnje npeqilcral{a orna4Hilx BoAa 3a uacerue Llora
crapahe ce Onurrua tlora, HagnexHil opraH jegr,tHr,tqe noKaflHe caMoynpaBe 3a nocnoBe yp6anrervra.

9nan 4.
llnaH AeraruHe perynaqraje noxaqrje npeqilcraqa ornaAHilx BoAa sa Hacelbe goxa je nspaleH y 3 (rpu)
npilMepaKa y aHanorHoM r,t 3 (rpr,l) npilMepaKa y AilrilranHoM o6nrxy,
9nau 5.
Oaa o4nyra cryna Ha cHary ocMor AaHa oA 4aua o6jasruilBaFba y ,,Cn. nucry onurrne 9ora".
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