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РАНИ ЈАВНИ УВИД 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ФАРМУ СВИЊА У БАЈМОКУ 

 

Град Суботица 

 

УВОД 

 

У складу са Законом о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, бр. 72/2009., 81/2009. - испр, 

64/2010. - одлука УС, 24/2011., 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013. - одлука УС, 132/2014 и 

145/2014., 83/2018., 31/2019., 37/2019., 39/2019. , 9/2020. и 52/2021) члан 48, по објављивању 

Одлуке о изради планског документа (бр. I-00-350-81/2021, од 05.08.2021. год.), обрађивач плана 

ЈП за послове урбанизма ,,Урбанизам” Сремска Митровица приступа изради ПЛАН ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ФАРМУ СВИЊА у БАЈМОКУ ( у даљем тексту : План ) у свему у складу са 

Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената (,,Сл.гласник РС”, 

бр.31/2010.,69/2010. и 16/2011. и 64/2015.) План фарме израђује се на основу исказаних потреба 

Инвеститора ''РАВНИЦА'' доо Бајмок. 

Саставни део Одлуке о изради Плана је Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 

на животну средину, на основу Решења донетог од стране Секретаријата за грађевинарство 

Градске управе Града Суботице, број IV-05-350-28.2/2021 од 23.04.2021.год. 

Носилац израде Плана је Град Суботица, Секретаријат за грађевинарство.  

Плански основ за израду Плана за фарму свиња је: Просторни план Града Суботица. 

Правни основ за израду Плана детаљне регулације је: 

 Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 145/14 и 83/2018, 

31/2019, 9/2020 и 52/2021),) чл. 45.,  

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) чл.37 



Након доношења Одлуке о изради Плана приступило се изради материјала за рани јавни увид, 

ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, планираном претежном 

наменом површина и очекиваним ефектима планирања. 

Материјал за рани јавни увид Плана садржи текстуални и графички део. 

Предмет јавног увида су основна концептуална  планска развојна решења  која се не  односе на 

услове , могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или грађевинским 

парцелама.  

У складу са чланом 46  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног 

и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) у току раног јавног увида 

прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних 

организација, ималаца јавних овлашћења и других институција. Органи, посебне организације, 

имаоци јавних овлашћења и друге институције дужни су да по захтеву носиоца израде планског 

документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже 

у року од 15 дана од дана пријема захтева. Изузетно услови и сви расположиви подаци могу се 

уступити у року од 30 дана уз образложење надлежног органа, односно организације за 

непоступање у наведеном року, у складу са Законом. 

 

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 

 

Оквирна граница обухвата планског подручја ( прелиминарна ). Коначна граница ће се одредити 

у Нацрту Плана. 

Оквирна граница обухвата планског документа: Одлуком о изради Плана детаљне регулације 

дефинисана је оквирна граница планског подручја док ће се коначна граница дефинисати 

приликом израде Нацрта плана.  

Простор обухвата Плана је парцела катастарске парецеле број 6955/4 К.О. Бајмок и део приступне 

саобраћајнице на катастарској парели број 13836 К.О. Бајмок . 

Граница обухвата плана полази из тачке 1 из северозападне тачке парцеле број 6955/4 иде 

источном, јужном и западном страном те парцеле до тачке 2. Из тачке 2 граница  иде даље на 

север и сече под правим углом пут – парцела број 13836 и долази у тачку 3. Из тачке 3 граница 

мења смер и иде ка западу северном страном пута и долази у тачку 4. Из тачке 4 граница мења 

смер ка југу и сече пут под правим углом и долази у тачку 1 затварајући границу обухвата Плана. 

 Планом је обухваћен простор површине цца 18,40 ha. 

 

 

 



 

 

    Слика : Граница обухвата Плана ( прелиминарна ) 

 

 

 

Парцеле наведене у табеларном приказу, а према подацима из извода из rgz.web, имају следеће 

карактеристике :  

• Земљиште је пољопривредно земљиште, и  

• Земљиште је у власништву  Инвеститора – 98%, а мањим делом у власништви Града 

Суботица, што је истовремено и земљиште у јавној намени. Земљиште у јавној намени чини део 

општинског пута. 

 



Бр Број парцеле 
К.О.Бајмок 

Потес Култура Површина ha Врста земљишта Корисник 
Власник 

1 6955/4 Зубачиште њива 18-08-48 Пољопривредно 
земљиште 

''РАВАНИЦА''доо Бајмок 
Приватна својина 

2 13836 Зубачиште Локални пут 3-95-46 део Земљиште под 
објектом 

Град Суботица јавна 
својина 

Табела 1. : Евиденција парцела 

 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 

 

Просторни план Града Суботице („Службени лист града Суботице“ бр. 16/2012). 

Према наведеном Просторном плану Града Суботице обухваћени простор налази се у зони 

пољопривредног земљишта и то по намени њиве и пашњаци тако да се констатује да је изградња 

објекта у својству пољопривреде ФАРМА СВИЊА у складу са планираном наменом.  

Правилима грађења на пољопривредном земљишту  дата је могућност изградње у складу са 

Законом о пољопривредном земљишту објеката и и комплекса примарне пољопривредне 

производње. 

Објекте је могуће градити на парцелама које морају бити комуналн опремљене и то приступним 

путем ширине минимално 3,5 м. Унутрашњим саобраћајницама, санитарном и водом за потребе 

производње, унутрашњом канализационом мрежом и електричном енергијом. 

Парцеле – комплекси се могу ограђивати транспарентном оградом, максималне висине 2,5м, и 

поставља се на минималној удаљености од 1,0м од међне линије. Индекс заузетсти парцеле је 

максимално 40% ( саобраћајницама максимално 70%). У комплексу је неопходно обезбедити 

минимално 30% зелених површина. 

Дозвољена спратност објекта је за производне објекте П-П+1 у складу са производним процесом.  

У оквиру пољопривредног земљишта друге намнене не смеју да угрозе основну намнеу, односно 

пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске основној намени 

простора – пољопривреди. 

Величина производног комплекса утврђује се зависно од врсте и интезитета производње. За све 

пољопривредне производне комплексе на површинама већим од 5 ха потребна је израда Плана 

детаљне регулације. Пољопривредним објектима између осталих сматрају се и  објекти намењени 

сточарској производњи. 

Новоформирани комплекс мора имати довољно простора за одвијање производног процеса, 

одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити услове заштите животне средине. 

Објекти су слободностојећи или групације обекта функационално повезане. 



За изградњу објекат за интезиван узгој стоке дозвољена је изградња без промене намне 

пољопривредног земљишта у складу са  чл.26 Закона о пољпоривредном земљишту (''Сл.гл. бр. 

62/06 и 65/08 ). 

Планом је одређено да се за све фарме веће површине од 5,0 hа израђује план детаљне регулације. 

 

Извод из ПП Града Суботица 

 

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Опис постојећег стања 

Простор обухвата Плана се налази око 3км западно од насеља Бајмок, на општинском путу ка 

Мадарашким Салашима. Простире се јужно од општинског пута на парцели број 6955/4. 

У окружењу локације је пољопривредно земљиште. Са источне стране обухвата се  налазе 

изграђени пољпоривредни објекти ( силоси, шатле за узгој стоке и слични пољопривредни објекти 

). 

У простору обухвата Плана се не налазе изграђени објекти. 

Биланс површина показује да је највећи део простора 98% неизграђена пољопривредна парцела – 

ораница. 

У простору обухвата Плана се налази и део општинског пута са ког ће се обезбедити прикључак 

за интерне саобраћајнице комплекса. 



 

Авио снимак локације 

 

 

Извод из ПП Града Суботица 



Начин коришћења простора 
Простор у обухвату Плана се користи као пољопривредна парцела ратарске производње. 

Основна ограничења 

Посебних ограничења за изградњу објеката у функцији пољопривреде – фарме свиња нема. 

4. ОПШТИ ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

Општи циљ израде Плана је стварања планског основа за изградњу објекта фарме свиња на 

пољопривредном земљишту у складу са Просторним планом Града Суботица. 

 

5. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

Планирана претежна намена површина 

На простору обухвата Плана на површини од 18.08ха планира се изградња комплекса сточарске 

фарме за узгој свиња. Концепт изградње фарме по принципу '' од прашења до гојења'' , 

''једнонедељни систем производње'', ''сви унутра- сви напољу'' у прасилишту, одгоју и тову, уз 

поштовање принципа добробити животиња ипринципа изђубравања са еколошки прихватљивим 

решењима. 

Оснвно стадо има 2000 крмача што је основа за производњу 56 000 товљеника годишње.  

За овај капацитет неопходно је формирати комплекс фарме на ком ће се изградити неопходна 

инфраструктура са саобраћајницама и манипулативним површинама у функцији основних 

објеката. 

Планирани објекти су :  

ОБЈЕКАТ 1 : РЕПРОДУКЦИЈА ( репродукција + прасилиште + одгој ), 

ОБЈЕКАТ 2 : ТОВ СВИЊА 

ОБЈЕКАТ 3 : УПРАВНА ЗГРАДА ( канцеларије, санитарни чвор и остало ). 

Поред ових објеката потребно је изградити и остале објекте у складу са технилошким процесом ( 

лагуне за одлагање и ферметацију фекалног отпада, чување и уклањање сточног конфиската, 

складишта хране, просторије за чување механизације и алата и слични објекти). 

 

Комплекс фарме  са свим садржајима потребним за функционисање и узгој стоке биће уређено 

као комплекс савременог начина узгоја стоке по ЕУ стандардима.  

Простор компекса биће опремљен водоводном мрежом са обезбећењем потребног капацитета, 

електромрежом, противпожарном мрежом и мрежом интернигх саобраћајница и манипулативних 

површина. 

Минимално 30% површина комплекса биће уређено декоративним зеленим површинама, оградом 

са контролисаним улазом – капијом и другим мобилијаром у складу са наменом и коришћењем 

простора допринеће савременом културалном начину узгоја стоке. Уређене зелене површине, 

квантитативно зуначајних размера, које поред заштитне имају и естетску улогу. 



Подела простора на урбанистиче целине и зоне определила би простор обухвата плана за уређење 

површина и изградњу објеката у основној функцији узгоја стоке и пратећој функцији простори за 

изградњу пратећих објеката. 

Планским решењем ће се обезбедити рационални начин коришћења простора и биће тако 

дефинисане поделе на блокове да је реализација планских поставки могућа кроз више фаза.  

Комплекс фарме  биће подељен у више функционалних целина : 

 административну зону,  

 зону за узгој стоке , 

 зону пратећих објеката  и 

 зону заштитног зеленила. 

У административној зони планира се изградња административних објеката који ће служити 

запосленима за урављање фармом. 

У зони за узгој стоке налазиће се објекти посебних намена везаних за фазу узгоја. 

У зони пратећих објеката налазиће се објекти са помоћним и техничким просторијама. 

Све фазе изградње фарме сукцесивно треба да прати подизање зелених површина, односно 

пејсажно уређење простора ( дрвореда, заштитног појаса уз ограду, формирање  украсног 

зеленила унутар комплекса ) по могућству у фазама како би се обезбедио одговарајући 

микроклимат и стекао утисак уређеног простора. 

На простору комплекса фарме примениће се све техничко-технолошке мере у смислу заштите 

свих природних ресурса, пољопривредог земљишта у окружењу, подземних и надземних вода. 

 

Предлог основних урбанистичких параметара 

Приступ комплексу је постојеће саобраћајнице у јавној намени која има минималну ширину 3,5м. 

Комплекс мора бити опремљен мрежом интерних  саобраћајница и манипулативним површинама. 

Неопходно је изградити водоводну мрежу за потребе комплакса у складу са основном наменом и 

технолошким поступком, и то санитарном и водом за потребе производње. Изградити мрежу 

интерне  канализације фекалних вода и отпадних вода из технолошког поступка са лагунама 

довољног капацитета. Опремити електричном енергијом. Обезбедити адекватан начин уклањања 

отпадака са комплекса а посебно решити проблем уклањања сточног конфиската. 

Комплекс се може оградити транспарентном оградом, максималне висине 2,5м која се поставља се 

на минималној удаљености од 1,0м од међне линије.  

Индекс заузетсти парцеле је максимално 40% ( са саобраћајницама максимално 70%).  

У комплексу је неопходно обезбедити минимално 30% зелених површина. 



Дозвољена спратност објекта је за производне објекте П-П+1 и у складу са производним процесом.  

У оквиру пољопривредног земљишта друге намнене не смеју да угрозе основну намену, односно 

пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске основној намени 

простора – пољопривреди. 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА 

 

Планирање, коришћење и уређење простора се заснива на циљевима одрживог развоја кроз 

интегрални приступ планирању, са акцентом на обезбеђење равномерног територијалног развоја, 

рационално коришћење земљишта, усаглашеност са европским прописима и стандардима из 

области планирања и уређења простора, примену позитивних прописа и принципа на смањењу 

загађења животне средине и деградације предметног простора, уз обезбеђење учешћа јавности у 

процесу планирања и уређења  простора који ће омогућити утицај на креирање животног простора 

непосредних корисника и тиме допринети уклапању нових садржаја у урбану меморију простора.   

 

Очекивани ефекти израде Плана у погледу унапређења начина коришћења простора су: 

-  Јасно дефинисан простор за изградњу комплекса и објеката на пољопривредном земљишту, 

планирана претежна намена површина у функцији пољопривреде – сточарства 

- прилагођавање намене простора актуелним потребама Инвеститора за потицање развоја 

сточарства уз задовољење економских параметара изградње и рационалног кориштења 

пољопривредног земљишта. 

 

 

Обрадила : 

Милица Хрустић,дипл. инж.арх. 

 

 
Одговорни урбаниста : 

                                                                                 Јелена Савић Лацковић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Република Србија 

Републички геодетски завод 

Геодетско-катастарски информациони систем 
* Број листа непокретности: 5416 
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Подаци катастра непокретности 

Подаци о непокретности ce3e141a-49b8-4ed1-9d8a-3fc999fee300 

Матични број општине:  80438 

Општина:  СУБОТИЦА 

Матични број катастарске општине:  804347 

Катастарска општина:  БАЈМОК 

Датум ажурности:  18.05.2021. 14:21 

Служба:  СУБОТИЦА 

1. Подаци о парцели - А лист 

Потес / Улица:  ЗУБАЧИШТЕ 

Број парцеле:  6955 

Подброј парцеле:  4 

Површина m²:  180848 

Број листа непокретности:  5416 

Подаци о делу парцеле   

Број дела:  1 

Врста земљишта:  ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Култура:  ЊИВА 1. КЛАСЕ 

Површина m²:  180848 

Имаоци права на парцели - Б лист   

Назив: РАВНИЦА ДОО БАЈМОК 

Лице уписано са матичним бројем: ДА 

Врста права: СВОЈИНА 

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=KxoDE9DkxZw=#top
https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=KxoDE9DkxZw=#top


Облик својине: ПРИВАТНА 

Удео: 1/1 

Терети на парцели - Г лист   

*** Нема терета *** 

Забележба парцеле   

*** Нема забележбе *** 

* Извод из базе података катастра непокретности. 

 

Република Србија 

Републички геодетски завод 

Геодетско-катастарски информациони систем 
* Број листа непокретности: 1708 
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Подаци катастра непокретности 

Подаци о непокретности 83c8fa47-c892-4200-b19a-c1ab7f77953e 

Матични број општине:  80438 

Општина:  СУБОТИЦА 

Матични број катастарске општине:  804347 

Катастарска општина:  БАЈМОК 

Датум ажурности:  18.05.2021. 14:21 

Служба:  СУБОТИЦА 

1. Подаци о парцели - А лист 

Потес / Улица:  ЗУБАЧИШТЕ 

Број парцеле:  13836 

Подброј парцеле:  0 

Површина m²:  39546 

Број листа непокретности:  1708 

Подаци о делу парцеле   

Број дела:  1 

Врста земљишта:  ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ 

Култура:  ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ 

Површина m²:  39546 

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=AaAsWdskrHI=#top
https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=AaAsWdskrHI=#top


Имаоци права на парцели - Б лист   

Назив: ГРАД СУБОТИЦА 

Лице уписано са матичним бројем: ДА 

Врста права: СВОЈИНА 

Облик својине: ЈАВНА СВОЈИНА 

Удео: 1/1 

Терети на парцели - Г лист   

*** Нема терета *** 

Забележба парцеле   

*** Нема забележбе *** 

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист 

Број објекта:  1 

Назив улице:  ЗУБАЧИШТЕ 

Кућни број:  
 

Кућни подброј:  
 

Површина m²:  39546 

Корисна површина m²:  0 

Грађевинска површина m²:  0 

Начин коришћења и назив објекта:  ЛОКАЛНИ ПУТ 

Правни статус објекта:  ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ 

Имаоци права на објекту   

Назив: ГРАД СУБОТИЦА 

Лице уписано са матичним бројем: ДА 

Врста права: СВОЈИНА 

Облик својине: ЈАВНА СВОЈИНА 

Удео: 1/1 

Терети на објекту - Г лист   

*** Нема терета *** 

Забележба објекта   

*** Нема забележбе *** 

* Извод из базе података катастра непокретности. 

 



 





1

2

3

4

МАДАРАШКИ САЛАШИ

О

О

О

Н

Н

Н

ГРАД СУБОТИЦА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ:

ВД ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.

Јавно предузеће за

урбанистичке послове

"Урбанизам"

Сремска Митровица
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НАЗИВ ПЛАНА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Јелена Савић Лацковић, д. и. арх.

Септембар

2021. год.

Владимир Стајчић, грађ.тех.
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САРАДНИЦИ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
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НАЗИВ ПЛАНА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

Јелена Савић Лацковић, д. и. арх.

Септембар

2021. год.

Владимир Стајчић, грађ.тех.

ОПШТИНСКИ ПУТ

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА........................................................18.40 xa
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