
"Službeni glasnik RS", br. 3/2010 
 
 
Na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", 
br. 72/09 i 81/09 - ispravka) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik 
RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08),  
 
Vlada donosi  
 
 

ODLUKU 
 

o izradi Prostornog plana područja posebne namene 
meñunarodnog plovnog puta E80 - Dunav (Panevropski koridor 

VII) 
 
1. Pristupa se izradi Prostornog plana područja posebne namene meñunarodnog 
plovnog puta E80 - Dunav (Panevropski koridor VII - u daljem tekstu: Prostorni 
plan). 
 
2. Cilj donošenja Prostornog plana je: utvrñivanje dugoročne koncepcije zaštite, 
ureñenja i održivog razvoja područja posebne namene meñunarodnog plovnog puta 
E80 - Dunav (Panevropski koridor VII); unapreñenje ukupnog saobraćajnog položaja 
Republike Srbije; unapreñenje uslova za odvijanje vodnog saobraćaja kao faktora 
razvoja; utvrñivanje prostornih, tehnoloških i funkcionalnih veza Koridora VII sa 
neposrednim okruženjem, kao i položaj, ureñenje i korišćenje objekata i površina u 
Koridoru; primena meñunarodnih standarda i obaveza u domenu vodnog saobraćaja, 
zaštite od poplava, zaštite od požara i ostalih vidova zaštite u vanrednim 
situacijama, zaštite životne sredine i očuvanja i valorizacije prirodnog i kulturnog 
nasleña; razvoj turizma i valorizacija prirodnih resursa; usklañivanje razvoja 
dunavskog koridora sa planskim odrednicama koje proističu iz integralnog planiranja 
Podunavlja u širem evropskom kontekstu. 
 
3. Područje Prostornog plana obuhvata delove teritorija sedam gradova, 15 opština, 
celu opštinu Sremski Karlovci i celu opštinu Kladovo. Na teritoriji grada Sombora 
obuhvaćene su cele katastarske opštine: Kolut, Bezdan i Bački Monoštor. Na 
području opštine Apatin obuhvaćene su cele katastarske opštine: Kupusina, Apatin i 
Sonta. Na teritoriji opštine Odžaci obuhvaćene su cele katastarske opštine: Bogojevo 
i Karavukovo. U opštini Bač obuhvaćene su cele katastarske opštine: Vajska, Boñani, 
Plavna i Bačko Novo Selo. Na području opštine Bačka Palanka obuhvaćene su cele 
katastarske opštine: Mladenovo, Nova Palanka, Bačka Palanka grad, Bačka Palanka, 
Čelarevo i Neštin. Na teritoriji opštine Beočin obuhvaćene su cele katastarske 
opštine: Susek, Banoštor, Čerević, Beočin i Rakovac. Na teritoriji opštine Bački 
Petrovac obuhvaćena je cela katastarska opština Gložan. Na teritoriji grada Novog 
Sada obuhvaćene su cele katastarske opštine: Begeč, Futog, Veternik, Novi Sad 2, 
Novi Sad 1, Novi Sad 3, Ledinci, Sremska Kamenica, Petrovaradin i Kovilj. Na 
teritoriji opštine Inñija obuhvaćene su cele katastarske opštine: Čortanovci, Beška, 
Krčedin, Novi Slankamen i Stari Slankamen. Na teritoriji opštine Titel obuhvaćene su 
cele katastarske opštine: Gardinovci, Lok i Titel. Na području opštine Stara Pazova 
obuhvaćene su cele katastarske opštine: Surduk, Belegiš, Stari Banovci i Novi 
Banovci. Na teritoriji grada Zrenjanina obuhvaćene su cele katastarske opštine: 
Knićanin i Čenta. Na teritoriji grada Beograda obuhvaćene su katastarske opštine: 



Batajnica, Zemun Polje, Zemun, Novi Beograd, Savski venac, Stari grad, Palilula, 
Višnjica, Veliko Selo, Besni Fok, Kovilovo, Borča, Krnjača, Ovča, Vinča, Ritopek, 
Grocka i Brestovik. Na teritoriji grada Pančeva, obuhvaćene su cele katastarske 
opštine: Pančevo, Vojilovica 2 i Ivanovo. Na području opštine Kovin obuhvaćene su 
cele katastarske opštine: Skorenovac, Kovin, Gaj i Dubovac. Na teritoriji opštine Bela 
Crkva obuhvaćena je cela katastarska opština Banatska Palanka 2. Na području 
grada Smedereva obuhvaćene su cele katastarske opštine: Seone, Udovice, 
Smederevo i Kulič. Na području grada Požarevca obuhvaćene su katastarske opštine: 
Dubravica, Ostrovo, Kostolac grad, Selo Kostolac, Petka i Rečica. Na području 
opštine Veliko Gradište obuhvaćene su cele katastarske opštine: Ram, Zatonje, 
Kisiljevo, Veliko Gradište, Požeženo i Ostrovo. Na teritoriji opštine Golubac 
obuhvaćene su cele katastarske opštine: Vinci, Usije, Radoševac, Golubac, Brnjica i 
Dobra. Na području opštine Majdanpek obuhvaćene su cele katastarske opštine: 
Boljetin, Donji Milanovac, Mosna, Topolnica i Golubinje. Na području opštine Negotin 
obuhvaćene su cele katastarske opštine: Slatina, Mihajlovac, Dušanovac, Prahovo, 
Radujevac i Bukovče. 
 
Područje Prostornog plana dato je na grafičkom prikazu, koji je odštampan uz ovu 
odluku i čini njen sastavni deo. 
 
4. Prostorni plan sadrži: polazne osnove za izradu plana; ocenu postojećeg stanja 
(SWOT analiza); posebno obeležavanje grañevinskog područja sa granicama 
područja; delove teritorije za koje je predviñena izrada urbanističkog plana; ciljeve, 
principe i operativne ciljeve prostornog razvoja područja posebne namene; 
koncepciju prostornog razvoja područja posebne namene; koncepciju i propoziciju 
zaštite, ureñenja i razvoja prirode i prirodnih sistema; koncepciju i propozicije u 
odnosu na eventualne demografsko-socijalne probleme; prostorni razvoj funkcije 
posebne namene, distribuciju aktivnosti i upotrebu zemljišta; prostorni razvoj 
saobraćaja, infrastrukturnih sistema i povezivanje sa drugim mrežama; pravila 
ureñenja i grañenja i druge elemente regulacije za delove teritorije u obuhvatu plana 
za koje nije predviñena izrada urbanističkog plana; analizu postojećeg stanja zaštite 
u vanrednim situacijama, kao i mere za unapreñenje zaštite; mere zaštite, ureñenja i 
unapreñenja prirodnih i kulturnih dobara; mere zaštite životne sredine; mere i 
instrumenti za ostvarivanje prostornog plana područja posebne namene i prioritetnih 
planskih rešenja; i mere za sprovoñenje prostornog plana posebne namene. 
 
Sastavni deo Prostornog plana čini i Strateška procena uticaja na životnu sredinu. 
 
5. Nosilac izrade Prostornog plana je Republička agencija za prostorno planiranje. 
 
Nosilac izrade Prostornog plana dužan je da obezbedi pribavljanje mišljenja, uslova i 
saglasnosti nadležnih organa i organizacija propisanih zakonom, kao i da osigura 
saradnju i usaglašavanje stavova sa svim relevantnim subjektima planiranja. 
 
6. Ministarstva, posebne organizacije, javna preduzeća i ustanove nadležne za 
poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, saobraćaja, telekomunikacija, 
energetike, ekonomije i regionalnog razvoja, turizma, zaštite životne sredine i 
prostornog planiranja, zaštite spomenika kulture, zaštite prirode, kao i drugi 
zainteresovani organi i organizacije, dostaviće u roku od 30 dana od dana stupanja 
na snagu ove odluke sve raspoložive podatke, uslove i dokumentaciju iz delokruga 
rada nosiocu izrade Prostornog plana. 
 
7. Rok za izradu Prostornog plana je 12 meseci od stupanja na snagu ove odluke.  



 
8. Sredstva za izradu Prostornog plana obezbediće se u budžetu Republike Srbije 
preko Republičke agencije za prostorno planiranje. 
 
9. Nacrt prostornog plana biće izložen na javni uvid u trajanju od 30 dana u sedištu 
grada Sombora, opštine Apatin, opštine Odžaci, opštine Bač, opštine Bačka Palanka, 
opštine Beočin, opštine Bački Petrovac, grada Novog Sada, opštine Sremski Karlovci, 
opštine Inñija, opštine Titel, opštine Stara Pazova, grada Zrenjanina, grada 
Beograda, grada Pančeva, opštine Kovin, opštine Bela Crkva, grada Smedereva, 
grada Požarevca, opštine Veliko Gradište, opštine Golubac, opštine Majdanpek, 
opštine Kladovo i opštine Negotin. 
 
10. Sastavni deo ove odluke predstavlja Odluka o izradi strateške procene uticaja 
Prostornog plana područja posebne namene meñunarodnog plovnog puta E80 - 
Dunav (Panevropski koridor VII) na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 
23/09).  
 
11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom 
glasniku Republike Srbije". 
 
 
05 broj 350-8879/2009 
U Beogradu 14. januara 2010. godine 
 
 
Vlada  
 
 
Prvi potpredsednik Vlade - 
zamenik predsednika Vlade, 
Ivica Dačić, s.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Grafički prikaz područja Prostornog plana 
 

 
 
 
 
 


