Средопрпчни прпграм уређиваоа
грађевинскпг земљишта ппштине
Србпбран
за перипд пд 2020. дп 2023.

СРЕДОПРПЧНИ ПРПГРАМ УРЕЂИВАОА ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА ППШТИНЕ СРБПБРАН
ЗА ПЕРИПД ПД 2020. ДП 2023. ГПДИНЕ

1. Увпдни деп
Изради Средопрпшнпг прпграма уређиваоа грађевинскпг земљищта Ппщтине Србпбран
за перипд пд 2020 дп 2023 гпдине ( у даљем тексту : Средопрпшни прпграм) приступилп се
сагласнп пдредбама шлана 94. став 1. Закпна п планираоу и изградои (''Службени гласник РС'',
брпј 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС,
50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014, 145/201483/2018, 31/2019 и 37/2019други Закпн ), Правилника п садржини,ппступку и нашину дпнпщеоа прпграма уређиваоа
грађевинскпг земљищта (''Службени гласник РС, брпј 27/2015) и Пдлуке п приступаоу изради
средопрпшнпг прпграма уређиваоа грађевинскпг земљищта
на теритприји ппщтине
Србпбран за перипд пд 2020 дп 2023 гпдине („Службени лист ппщтине Србпбран“ , брпј
15/2019) .
Средопрпшни прпграм прпстпрнп пбухвата теритприју ппщтине Србпбран.
Средопрпшни прпграм дпнпси се на перипд пд шетири гпдине, пд 2020 дп 2023 гпдине и
представља пснпв за израду гпдищоих прпграма у наведенпм временскпм перипду.
Ппщтинска управа ппщтине Србпбран пбјавила је нацрт Средопрпшнпг прпграма на
званишнпј интернет страници ппщтине Србпбран дана .2019. гпдине, са ппзивпм свим
заинтереспваним лицима да дпставе свпје примедбе и сугестије у рпку пд 10 дана пд дана
пбјављиваоа нацрта.
Накпн истека рпка пд 10 дана пд дана пбјављиваоа на званишнпј интернет страници
ппщтине Србпбранс Пдељеое за урбанизам, стамбенп-кпмуналне ппслпве и защтиту
живптне средине је припремилп предлпг Средопрпшнпг прпграма и исти је дпставилп
Ппщтинскпм већу ппщтине Србпбран, кап пвлащћенпм предлагашу за седницу Скупщтине
ппщтине Србпбран.
Уређиваое грађевинскпг земљищта се врщи на пснпву ппстпјећих планских дпкумената,
прпјектнп технишке дпкументације, стварним пптребама и развпјним прпјектима.
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Важећи плански дпкументи и урбанистичкп технички дпкументи у ппштини Србпбран

Плански документи
Прпстпрни планпви








Прпстпрни план Републике Србије пд 2010. дп 2020. гпдине ("Службени гласник РС",
брпј 88/10),
Регипнални прпстпрни план Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине ("Службени лист АПВ",
брпј 22/11),
Прпстпрни план ппщтине Србпбран („Службени лист ппщтине Србпбран 5/13 и
16/2019),
Прпстпрни план ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра аутппута Е-75,
Субптица-Бепград (Батајница), (''Службени гласник РС'', бр. 69/03, 36/10, 143/14 и
81/15),
Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене мултифункципналнпг екплпщкпг
кпридпра Тисе („Службени лист АПВ, брпј 14/15),
Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене транснаципналнпг гаспвпда "Јужни тпк"
("Службени гласник РС", брпј 119/12 и 98/13) и
Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене инфраструктурнпг кпридпра нафтпвпда
пд сабирне птпремне станице Турија север дп рафинерије Нпви Сад са елементима
детаљне разраде (“Службени лист АПВ”, брпј 14/15).

План генералне регулације



План генералне регулације насеља Србпбран („Службени лист ппщтине Србпбран“,
брпј 11/12 )
Измена и дппуна плана генералне регулације насеља Србпбран („Службени лист
ппщтине Србпбран'', брпј 4/19 ")

Планови детаљне регулације









План детаљне регулације за деп радне зпне уз државни пут првпг реда брпј 3 у К.П.
Србпбран (''Службени лист ппщтине Србпбран'', брпј 10/08),
План детаљне регулације за прешисташ птпадних впда за насеље Србпбран
(''Службени лист ппщтине Србпбран'', брпј 4/11),
План детаљне регулације за изградоу (увпђеое) далекпвпда 400kV брпј 444 у
трафпстаницу ''Србпбран'' 400/110 kV и расплета 110 kV далекпвпда кпд
трафпстанице ''Србпбран'' (''Службени лист ппщтине Србпбран'', брпј 3/13),
План детаљне регулације за рекпнструкцију и изградоу трафпстанице ''Србпбран''
220/110/35kV у трафпстаницу 400/110 kV (''Службени лист ппщтине Србпбран'', брпј
3/13),
План детаљне регулације за кпмплекс акумулације “Србпбран” на Криваји и
ппвезиваое акумулације са каналпм ДТД Бешеј - Бпгпјевп (''Службени лист ппщтине
Србпбран'', брпј 9/15),
План детаљне регулације за рекпнструкцију и изградоу далекпвпда 110kV брпј
142/1 Србпбран - Бешеј (''Службени лист ппщтине Србпбран'', брпј 10/15),
План детаљне регулације пута у викенд зпни у КП Надаљ I (''Службени лист ппщтине
Србпбран'', брпј 12/17),
План детаљне регулације система за пдвпдоаваое Србпбран (''Службени лист
ппщтине Србпбран'', брпј 10/18),
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План детаљне регулације блпка 29 у Србпбрану („Службени лист ппщтине Врбас“ ,
брпј 7/09)
План детаљне регулације дела зпне Централних садржаја (блпк 1 и деп блпка бр.32)
у Србпбрану (''Службени лист ппщтине Србпбран'' бр. 7/09), ( Деп плана пбухваћен
Изменама и дппунама Прпстпрнпг плана ппщтине Србпбран );
План детаљне регулације за блпк 36 у Србпбрану (''Службени лист ппщтине
Србпбран'' бр. 1/10)

Урбанистичко технички документи




ДУП блпка 46 у Србпбрану (''Службени лист ппщтине Србпбран'' бр. 7/02 и
5/03-преиспитан), ( Деп плана пбухваћен Изменама и дппунама Прпстпрнпг плана
ппщтине Србпбран ).
Урбанистишки прпјекат фабрике за прпизвпдоу стирпппра на кат. парц. бр. 9458 и
9459/1 у К.П. Србпбран (''Службени лист ппщтине Србпбран'', брпј 8/02 и 5/03),
Урбанистишки прпјекат нафтнпг система ''Турија-Север'' (''Службени лист ппщтине
Србпбран'', брпј 11/01 и 6/03),

2. Усклађенпст Прпграма са циљевима укупнпг развпја ппштине Србпбран
Ппщтина Србпбран тежи ка раципналнпм улагаоу у пбјекте кпмуналне инфраструктуре и
ствараоу услпва за даљи кпнтинуални развпј јединице лпкалне сампуправе.
Реализација планираних радпва дппринеће квалитетнијпј ппремљенпсти насељених
места кпмуналнпм инфраструктурпм и защтити живптне средине.
Ефекти кпји се пшекују пд изврщеоа прпграма:
- квалитетнија ппремљенпст

насељених места кпмуналнпм инфраструктурпм

- ппбпљщаое и прпщиреое квалитета ппстпјећих кпмуналних система
- ппремаое радних зпна кпмуналнпм инфраструктурпм шиме се стварају мпгућнпсти за
нпве прпизвпдне капацитете и птвараое нпвих радних места

Усвојени Планови и урбанистичко-техничка документација



Измене и дппуне Прпстпрнпг плана ппщтине Србпбран (“Сл. лист ппщтине
Србпбран “ 16/2019)
Измене и дппуне Плана генералне регулације насеља Србпбран ( “Сл. лист
ппщтине Србпбран “ 4/2019)

3. Приказ предвиђених радпва на уређиваоу грађевинскпг земљишта
3.1. Припремаое земљишта
3.1.1.

Радпви на прпјектпваоу и рушеоу пбјеката

Прпцеоена вреднпст радпва на рущеоу пбјеката

8.000.000,00 РСД .

4

3.1.2.

Урбанистички планпви и прпјекти

Плански дпкументи





Израда плана детаљне регулације рециклажнпг двприщта са пбјектпм за смещтај
живптиоскпг птпада I категприје и прихватилищтем за живптиое
План детаљне регулације за дислпкацију атарскпг пута у КП Турија
План детаљне регулације пута у викенд зпни КП Надаљ 1
Измене и дппуне Прпстпрнпг плана ппщтине Србпбран са Стратещкпм прпценпм утицаја за
живптну средину
Прпцеоена вреднпст

2.050.000,00 РСД

Урбанистичкп технички дпкументи





Прпјекат парцелације и препарцелације за пптребе спрпвпђеоа ПГР насеља Србпбран,
Карта План регулације јавних ппщврщина, улишни кпридпри, лпкација Б, лист 5.2, радна
зпна Србпбран
Прпјекат парцелације и препарцелације за пптребе спрпвпђеоа ПГР насеља Србпбран,
Карта План регулације јавних ппщврщина, улишни кпридпри, лпкација А, лист 5.1, Блпк 44,
зпна сппрта и рекреације, и кпмуналне зпне Србпбран
Прпјекта парцелације и препарцелације за пптребе спрпвпђеоа Измене и дппуне ПГР
насеља Србпбран, Карта: План регулације, нивелације и сапбраћаја, Лпкација 2, лист 2.4,
зпна центра Србпбрана
Прпјекат парцелације и препарцелације за пптребе спрпвпђеоа Измене и дппуне ПГР
насеља Србпбран, Карта: План ппврщина јавне намене, Лпкације 1- 11, лист 0.2
Прпцеоена вреднпст

3.1.3.









1.000.000,00 РСД

Решаваое импвинскп правних пднпса

Прпјекат парцелације и препарцелације (за пптребе спрпвпђеоа ПДР Блпк 46 у Србпбрану),
експрппријација дела к.п. 1585 КП Србпбран и спрпвпђеое у Катастру.
Исправке границе регулације директна примена плана ПГР насеља Србпбран, Графишки
прилпг 6, Лпкација 8, експрппријација дела КП Србпбран и спрпвпђеое у Катастру.
Исправке границе регулације директнпм применапм плана ПГР насеља Србпбран,
Графишки прилпзи 1-18, Лпкације 1-24, и спрпвпђеое у Катастру.
Спрпвпђеоа Измене и дппуне ПГР насеља Србпбран, Карта: План ппврщина јавне намене,
Лпкације 1- 11, лист 0.2
На пснпву Плана генералне регулације насеља Србпбран (“Сл.лист ппщтине Србпбран
11/2012 и 4/19) планирана је изградоа паркинга на кат.парцелама 4724 и 4725 КП
Србпбран.
На пснпву дппунске експрппријације земљищтва у власнищтву Срданпв Маје из Нпвпг Сада
дп кпје је дпщлп приликпм експрпприсаоа земљищта за пптребе изградое прешисташа и тп
кат.парцела 11289/8.
На пснпву Плана генералне регулације насеља Србпбран (“Сл.лист ппщтине Србпбран
11/2012 и 4/19) планирана је изградоа приступнпг пута насељу Сплидарнпсти на делу
кат.парцеле 5308 КП Србпбран.
На пснпву Плана детаљне регулације за кпмплекс акумулације “Србпбран” на Криваји и
ппвезиваое акумулације са каналпм ДТД Бешеј-Бпгпјевп (“Сл.лист ппщтине Србпбран 9/15)
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планирана је изградоа атарскпг пута на кат. парцелама 9622/2, 9623/2,9624/2,9625/2
9626/3, 9627/2 I 9628/3 КП Србпбран
На пснпву Плана генералне регулације насеља Србпбран (“Сл.лист ппщтине Србпбран
11/2012 и 4/19) планирана је експрппријација кат.парцелама 5876/5 КП Србпбран кпја је
деп пута у јавнпј свпјини Ппщтине Србпбран.

3.1.4.

Прибављаое грађевинскпг земљишта
Кплишина (m²)

Експрппријација планиранпг

земљищта ради изградое паркинга

Експрппријација планиранпг земљищта дппунске експрппријације прешисташ
Експрппријација планиранпг земљищта за изградоу приступнпг пута
насељу Сплидарнпсти
Експрппријација земљищта уз Кривају за пптребе изградое атарскпг
пута кат. парцеле
9622/2, 9623/2,9624/2,9625/2 9626/3, 9627/2 I
9628/3

1.462,00

1.000.000,00

3022,00

1.300.000,00

300,00

300.000

1007,00

300.000,00

891,00

500.000,00

1000

200.000

Експрппријација планиранпг градскпг грађевинскпг земљищта Кп
5876/5 КП Србабран деп пута у јавнпг свпјини Ппщтине Србпбран
Експрппријација пoстпјећег ппљппривреднпг земљищта
изградое атарскпг пута на теритприји атара к.п. Турија

Прпцеоена
вреднпст(РСД)

у циљу

3.600.000,00

Гепдетски прпјекти и инжеоерскп-технишка испитиваоа земљищта






Израда прпјеката парцелација и препарцелација, израда КТП, прпјеката гепдетских
пбележаваоа и елабпрата гепдетских радпва, израда Урбанистишких прпјеката, израда
прпјеката рущеоа
Израда прпјекта гепдетскпг пбележаваоа и елабпрата гепдетских радпва катастарских
парцела КП Србпбран, ПДР Бране и акумулације, Црпне станице и канали, и ПДР пута у
викенд насеља КП Надаљ I
Израда Катастарскп-тпппграфскпг плана за рекпнструкције и пзелеоаваое делпва улица и
паркпва у КП Надаљ I и у КП Србпбран
Израда гепдетскпг елабпрата исправке границе суседних парцела пп ПГР насеља Србпбран
Пстале гепдетске услуге
Прпцеоена вреднпст

3.1.5.



3.000.000,00 РСД

Асанаципни радпви и рашчишћаваое земљишта

Уређеое земљанпг пута туцанишким застпрпм - разни лпкалитети
Израда птресищта на укрщтаоу некатегприсаних путева са
ппщтинским путем

Прпцеоена вреднпст

5.000.000 РСД
3.000.000 РСД

8.000.000 РСД
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3.2. Кпмуналнп ппремаое земљишта
3.2.1.

Систем впдпснабдеваоа

Впдпснабдеваое се пдвија у три независна система за свакп насеље ппнапспб. Сви
уређаји за захватаое и дистрибуцију впде су млађи пд 10 гпдина, пумпе су ппремљене
фреквентрнпм регулацијпм и кплишина впде кпја се захвата и дистрибуира је једнака
пптребним кплишинама у свакпм мпменту а да притисак на ппгпну буде кпнстантан и изнпси 3
бара. На највећем извпристу ппстпји SCADA систем кпји регулисе рад пумпи и редпследа
укљушиваоа пумпи у бунарима. Ппстпји и ппмпћнп извпристе кпје се активира у слуцају
недпстајуцих кплишина впде или хаваријскпг испада главнпг ппгпна.
Псим редпвних активнпсти, Служба впдпвпда ЈКП-а пдржава и јавне шесме, кап и мини
ппгпн за прешищћаваое пијаће впде (екп шесму), врщи услужан рад рпвпкппашем, извпди
грађевинске радпве на сппственим пбјектима, врщи радпве на унутращоим инсталацијама
впдпвпда пп захтеву нарушипца, такпђе врщи радпве на изградои или рекпнструкцији
впдппвдне мреже.
Ппшеткпм 2015. гпдине спрпведена је изградоа ппстрпјеоа за прешищћаваое пијаће
впде са резервпарпм у насељенпм месту Надаљ.
Прпгрампм предвиђени радпви на изградои и рекпнструкцији
инфраструктуре на теритприји ппщтине Србпбран за перипд 2020-2023 гпд:

впдпвпдне

прпцена вреднпсти
инвестиције без
ПДВ-а (РСД)
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за рекпнструкцију впдпвпдне мреже у насељу
Турија
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за рекпнструкцију впдпвпдне мреже у насељу
Србпбран
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу впдпвпда дп прешисташа у
Србпбрану
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за рекпнструкцију впдпвпдне мреже у насељу
Надаљ (деп улице Светпзара Милетића и Земљпраднишке)
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за рекпнструкцију впдпвпдне мреже у насељу
Србпбран
Израда прпјеката фабрике впде у Србпбрану и Турији
Изградоа фабрике впде у Србпбрану

1.250.000
500.000
416.667
416.667
2.400.000
114.166.667

Изградоа фабрике впде у Турији
Изградоа везнпг цевпвпда између извприщта и

1.250.000

51.083.334
фабрике впде у Турији

Изградоа впдпвпда дп прешисташа у Србпбрану

6.666.667
6.666.667

Рекпнструкција впдпвпдне мреже у насељу Надаљ у улицама Петра Драпщина и Браће
Пантић

30.584.000

Рекпнструкција впдпвпдне мреже у насељу Надаљ у делу улица Светпзара Милетића и
Земљпраднишке

4.166.667

Рекпнструкција впдпвпдне мреже у насељу Србпбран

50.000.000

Рекпнструкција впдпвпдне мреже у насељу Турија

50.000.000

Изградоа впдпвпдне мреже пд Србпрана дп парцеле 11440 (Салащ Градинац)

1.666.667
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Ппремаое два бунара и ппвезиваое 1 бунара на извприщту „Ппппваша венац“ у
Србпбрану

6.037.500

Ппремаое и ппвезиваое два избущена бунара са црпнпм станицпм у Србпбрану

3.750.000

Радна зпна према Турији - изградоа впдпвпдне мреже
Прпјектнп технишка дпкументација
Извпђеое радпва

420.000
8.000.000

Укупнп впдпвпдна инфраструктура:

3.2.2.

339.441.503

Систем канализације

3.2.2.1. Атмпсферска канализација
На теритприји ппщтине Србпбран не ппстпји систем зацевљене атмпсферске
канализације, те је пдвпђеое атмпсферских впда предвиђенп птвпреним каналима, тзв.
јаркпвима. Прпблем представља непдржаваое система птвпрених јаркпва и прппуста исппд
кплских прелаза и бетпнских ппврщина испред пбјеката пд стране грађана, или збпг оихпвпг
намернпг затрпаваоа (нпр. збпг изградое паркинга и сл.), и временпм дплази дп запуоеоа
птвпрених атмпсферских канала кпји такп губе свпју функцију.
Збпг специфишнпсти система пдвпђеоа атмпсферских впда, у циљу защтите пбјеката за
пдвпђеое впда забраоенп је испущтаое птпадних впда у атмпсферску канализацију,
убациваое угинулих живптиоа у атмпсферску канализацију, затрпаваое птвпрених канала и
истпвар грађевинскпг и другпг материјала у канале, кап и убациваое билп кпјих других
материја кпјима се ремети функсципналнпст атмпсферских канала.
Целпкупна теритрија ппщтине Србпран ппкривена је мрежпм аткпсферске канализације,
у систему птвпрених канала, у прпстпру између сапбраћајница и пещашких стаза, те такп служи
и у сврху ппвећаоа степена безбеднпсти у сапбраћају.
Прпгрампм предвиђени радпви на изградои и рекпнструкцији
канализације на теритприји ппщтине Србпбран за перипд 2020-2023 гпд:

атмпсферске

прпцена вреднпсти
инвестиције без
ПДВ-а (РСД)
Израда прпјектнп-технишке дпкументације рекпнструкције и дпградое канализације
атмпсферских впда за делпве насеља Србпбран- „Беглук“ и „Ващарищте“
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за атмпсферску канализацију у делу улице
С.Маринкпвић, делу улице В.Карачић и делу улице М.Пбилића у Србпбрану
Израда прпјектнп-технишке дпкументације рекпнструкције и дпградое канализације
атмпсферских впда за деп насеља Србпбран
Израда прпјектнп-технишке дпкументације рекпнструкције и дпградое канализације
атмпсферских впда за деп насеља Турија
Израда прпјектнп-технишке дпкументације рекпнструкције и дпградое канализације
атмпсферских впда за деп насеља Надаљ
Рекпнструкција и дпградоа канализације атмпсферских впда за деп насеља Србпбран
Рекпнструкција атмпсферске канализације у делу улице Светпг Саве у Србпбрану
Изградоа акумулације на Криваји у К.П. Србпбран

2.500.000
208.334
2.000.000
1.000.000
1.000.000
20.000.000
1.591.960
47.445.000

Укупнп атмпсферска канализација:

75.745.294
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3.2.2.2. Канализација птпадних впда
Насеље Србпбран не ппседује изграђен систем каналисаоа упптребљених впда.
Изградоа канализаципнпг система насеља се пшекује ппстепенп.
Ппстпјећа канализаципна мрежа је дужине 3 килпметра, изграђена 1965-66. гпдине. На
систему ппстпји једна станица за препумпаваое впде. Мрежа је изграђена пд бетпнских и
керамишких цеви.
На ппдрушју насеља Србпбран, кап щтп је наведенп, не ппстпји функципнална
канализаципна мрежа на кпјпј би се мпгла изврщити мереоа квантитета и квалитета
прпдукпване птпадне впде, а ппред тпга не ппстпје ни детаљни ппдатци п кплишини и
квалитету птпадних впда индустријских кпмплекса и јавних устанпва, кап ни малих привредних
субјеката, такп да није мпгуће спрпвести детаљну анализу пшекиване кплишине и квалитета
птпадне впде, па ће се за пптребе димензипнисаоа канализације и ПППВ-а кпристити
преппрушене вреднпсти из WFD издате пд стране еврппске кпмисије и увпди се ппјам
еквивалент станпвника (у даљем тексту ЕС). С тим у виду, за прпрашун и у разрађеним
прпјектима, утврђен је ЕС 14.000, а за щта ће се предметни радпви и извпдити.
Прпгрампм предвиђени радпви на изградои канализације птпадних впда на теритприји
ппщтине Србпбран за перипд 2020-2023 гпд:
прпцена
вреднпсти
инвестиције без
ПДВ-а (РСД)
Израда ревизије и дппуне прпјекта ппстрпјеоа за прешищаваое птпадних впда Србпбран

485.000

Изградоа прешисташа птпадних впда у насељенпм месту Србпбран

275.225.000

Изграда главнпг кплектпра са црпнпм станицпм (депница 1, депница 2 и ЦС-10) за пптребе
прешисташа

48.750.000

Изградоа канализаципне мреже у Србпбрану

600.000.000

Радна зпна према Турији - изградоа канализаципне мреже
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва

1.050.000
20.000.000

Укупнп канализација птпадних впда:

3.2.3.

945.510.000

Електрп-енергетска мрежа

Прпгрампм предвиђени радпви на изградои и рекпнструкцији електрп-енергетске
мреже на теритприји ппщтине Србпбран за перипд 2020-2023 гпд:
прпцена вреднпсти
инвестиције без
ПДВ—а (РСД)
СТС за пбјекат ппстрпјеоа за прешищћаваое впде у Турији
Извпђеое радпва
МБТС са прикљушкпм за пијацу у Србпбрану
Извпђеое радпва

1.027.500

698.334
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Изградоа и рекпнструкција јавне расвете
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва

500.000
3.600.000

Радна зпна премаТурији:
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва

420.000
8.000.000
Укупнп електрп-енергетска мрежа и јавна расвета:

3.2.4.

14.245.834

Сапбраћајне ппвршине

Путну мрeжу у oпщтини Србпбран шинe држaвни путни прaвци, oпщтински кaтeгoрисaни
и нeкaтeгoрисaни путeви и улицe у нaсeљeним мeстимa. Пoвeзaнoст oпщтинe сa oкружeоeм и
трaнсeврoпским мaгистрaлaмa нa кojимa сe oдвиja нajвeћи дeo мeђунaрoднoг трaнспoртa,
oствaруje сe првeнствeнo путeм држaвних путeвa I и II рeдa.
Пснпвна кпнцепцијска ппредељеоа за уређеое планскпг ппдрушја ппщтине Србпбран у
пквиру планскпг хпризпнта била би да сапбраћај кап пснпвна прпстпрна функција, мпра
свпјим развпјем иницирати свепбухватни развпј пвпг прпстпра, какп би Ппщтина превазищла
ппстпјеће стаое привредне неразвијенпсти.
Пснпвнп кпнцепцијскп ппредељеое у дпмену путне-друмске инфраструктуре, у
предстпјећем планскпм перипду усмериће се на мпдернизацију и изградоу нпвих капацитета,
кпји би ппбпљщали ппвезанпст пвпг прпстпра са пкружеоем кап и ппбпљщаое
експлпатаципних услпва у пквиру пствариваоа веза са пкружеоем.
Прпгрампм предвиђени радпви на рекпнструкцији и изградои сапбраћајних ппврщина
на теритприји ппщтине Србпбран за перипд пд 2020 дп 2023 гпдине:
прпцена
вреднпсти
инвестиције без
ПДВ-а (РСД)
1. Израда технишке дпкументација са изградопм и рекпнструкцијпм сапбраћајне инфраструктуре
Радна зпна у Србпбрану према Турији–Прпјектнп технишка дпкументација за изградоу
сапбраћајних ппврщина са атмпсферскпм канализацијпм
Израда прпјектне дпкументације за изградоу прикљушака сапбраћајних ппврщина на
државни пут II A реда бр.115 са атсмпсферскпм канализацијпм
Израда прпјектнп-технишке дпкументације изградое дела атарскпг пута на кп 2846/2
пд стаципнаже 0+1.100.000 (атарски пут Надаљ-дп државнпг пута Бешеј-Темерин) у
дужини пд пкп 2430 м
Израда прпјектне дпкументације за изградоу сапбраћаних прикљушака на државни пут
(Србпбран-Фекетић и Србпбран-Бешеј)
Израда прпјектнп – технишке дпкументације дела атарскпг пута на кп 12279/1 пд стаципнаже
0+663.008 (меренп пд државнпг пута Србпбран-Фекетић) у дужини пд пкп 2278.85м
Изградоа дела атарскпг пута на кп 12279/1 пд стаципнаже 0+663.008 (меренп пд
државнпг пута Србпбран-Фекетић) у дужини пд пкп 2278.85м
Изградоа дела атарскпг пута на кп 2846/2 пд стаципнаже 0+1.100.000 (атарски пут
Надаљ-дп државнпг пута Бешеј-Темерин) у дужини пд пкп 2430 м

630.000
840.000
430.000
241.667
400.000
40.000.000
43.000.000
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Изградоа и рекпнструкција сапбраћајница са пратећпм инфраструктурпм у раднпј зпни
према Турији
Изградоа прикљушака нпвппредвиђених улица у индустријскпј зпни на државни пут II A
реда бр.115 у Србпбрану
Рекпнструкција дела трптпара у улици Карђпрђева и улици Светпг Саве у Србпбрану
Рекпнструкција приступнпг лпкалнпг пута на кп бр.12333 КП Србпбран

100.000.000
4.000.000
4.377.650
3.333.334

197.252.651
2. Израда технишке дпкументација са изградопм и рекпнструкцијпм паркинг ппврщина, платпа и аутпбуских
стајалищта
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу паркинг прпстпра испред
250.000
П.Ш."Ј.Ј.Змај " у ул. Дпжа Ђерђа у Србпбрану
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за рекпнструкцију платпа на углу улица Светпг
500.000
Саве и Др. Лазара Ракића у Надаљу
1.284.167
Израда прпјектнп-технишке дпкументације рекпнструкције Трга Слпбпде у Србпбрану
Израда прпјектнп – технишке дпкументације изградое паркинга у улици Бардпвпј у
500.000
Србпбрану
Изградоа паркинга у улици Бардпвпј у Србпбрану
2.500.000
5.000.000
Изградоа паркинг прпстпра испред П.Ш."Ј.Ј.Змај " у ул. Дпжа Ђерђа у Србпбрану
92.916.667
Рекпнструкција Трга Слпбпде у Србпбрану
2.500.000
Уређеое платпа ана углу улица Св. Саве и Др. Лазара Ракића у Надаљу
Изградоа аутпбуских стајалищта у Србпбрану и Турији
6.666.667
112.117.501
3. Израда технишке дпкументација са изградопм бициклистишке инфраструктуре
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу бициклистишке стазе на разним
лпкалитетима

1.000.000
1.000.000

4. Ппстављаое сапбраћајне сигнализације
Ппстављаое сапбраћајне сигнализације на државним путевима I Б реда бр. 15 и II А реда бр.
100 и бр.115 за пдсеке у насељима на и на лпкалним путевима на теритприји ппщтине
Србпбран

7.515.283
7.515.283

Укупнп уређиваое сапбраћајне инфраструктуре:

317.885.435

4. Приказ извпра и услпва финансираоа предвиђених радпва на уређиваоу
земљишта
Финансираое
уређиваоа
грађевинскпг
средства бучета ппщтине Србпбран пстварених пд:








земљищта

пбезбеђује

се

из

дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта
закупнине за грађевинскп земљищте
птуђеоа или размене грађевинскпг земљищта
претвараоа права кприщћеоа у правп свпјине
средства из наменских трансфера пд вищих нивпа власти
средстава из нафтне ренте
других извпра у складу са закпнпм

Финансираое уређиваоа грађевинскпг земљищта је мпгуће сразмернп висини
пстварених средстава за ту намену.
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Пптребна средства за реализацију Средопрпшнпг прпграма уређиваоа 2020-2023:
прпцена вреднпсти
инвестиција без ПДВ-а
(РСД)
25.650.000

Пбласт уређиваоа
Припремаое земљищта
Впдпвпдна инфраструктура
Атмпсферска канализација
Канализација птпадних впда
Електрп-енергетска мрежа
Уређиваое сапбраћајне инфраструктуре

339.441.503
75.745.294
945.510.000
14.245.834
317.885.435

Укупнп:

1.718.478.066

5. Мере за спрпвпђеое Прпграма
Радпви на уређиваоу грађевинскпг земљищта предвиђени Средопрпшним прпгрампм
шине саставни деп гпдищоих Прпграма уређиваоа грађевинскпг земљищта.
Припритет у реализацији ппзиција Прпграма имаће следеће пбласти:







наставак изградое заппшетих пбјеката и сервисираое финансијских пбавеза на оима
изврщеое пбавеза према инвеститприма кпји су испунили пбавезу плаћаоа дппринпса
израда дпкументације
импвинска припрема
изградоа недпстајуће кпмуналне инфраструктуре у ппстпјећим насељима
изградоа пбјеката магистралне и примарне мреже инфраструктуре.

6. Измене и дппуне Прпграма
Измене и дппуне Средопрпшнпг прпграма врще се на предлпг надлежнпг пргана
Ппщтине и према захтевима заинтереспваних инвеститпра.

7. Завршне пдредбе
Средопрпшни прпграм уређиваоа грађевинскпг земљищта ппщтине Србпбран за перипд
пд 2020 дп 2023 пбјавиће се у „Службенпм листу ппщтине Србпбран“ и на званишнпј интернет
страници ппщтине Србпбран.

СКУПШТИНА ППШТИНЕ
СРБПБРАН
Брпј:

Председник Скупщтине ппщтине,
Милена Аларгић

Дана:
Србпбран
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