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УВОД
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне
намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ („Службени лист АПВ“, број 26/22)
приступило се изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата
природе „Обедска бара“ (у даљем тексту: Просторни план). Упоредо са израдом
Просторног плана, приступa се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног
плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ на
животну средину, на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Просторног плана
подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ на животну
средину („Службени лист АПВ“, број 26/22), која чини саставни део Одлуке о изради
Просторног плана.
Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.
Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.
Просторни план подручја посебне намене доноси се за подручја која захтевају посебан
режим организације, уређења, коришћења и заштите простора, у складу са чланом 21.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др. закон, 9/20 и 52/21).
Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник
PC“, број 88/10) и Регионалним просторним планом АПВ („Службени лист АПВ“, број
22/11) утврђено је да ће се развој, заштита и уређење заштићених природних добара
вршити на основу просторних планова подручја посебне намене, на основу чега су се
стекли услови за израду овог Просторног плана.
На основу Закона о планирању и изградњи, у циљу упознавања јавности са општим
циљевима и сврхом израде Просторног плана, могућим решењима за развој просторних
целина и ефектима планирања, приступило се изради Материјала за рани јавни увид.
Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана која је утврђена Одлуком о
изради Просторног плана обухвата дeо територијe општине Пећинци - катастарске
општине Огар, Обреж, Ашања и Купиново и део територије општине Рума - катастарску
општину Грабовци. Коначна граница обухвата Просторног плана, као и коначна граница
подручја посебне намене, биће дефинисане Нацртом Просторног плана.
Стварање просторних услова за усклађено и одрживо коришћење природних добара у
оквиру подручја посебне намене ће допринети заштити биодиверзитета, угрожених
природних ресурса и очувању предела.
Просторни план представља плански основ за дефинисање активности у области, пре
свега, заштите природе, туризма и руралног развоја, а биће створени услови за
реализацију националних, регионалних и локалних интереса. За подручје посебне
намене дефинисаће се правила уређења и грађења у складу са условима заштите
природе и условима надлежних органа, посебних организација, имаоца јавних
овлашћења и других институција.
Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно или непосредно
регулишу ову област.
Овај Просторни план се ради у GIS-у, технологији намењеној управљању просторно
оријентисаним подацима, што ће омогућити размену просторних података, формирање
информационог система планских докумената и стања у простору, као и ефикаснију
контролу спровођења Просторног плана.
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1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Покрајинском скупштинском одлуком о изради Просторног плана утврђена је оквирна
граница обухвата Просторног плана, а коначна граница обухвата Просторног плана
дефинисаће се Нацртом Просторног плана.
Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана обухвата дeо територијe
општине Пећинци - катастарске општине Огар, Обреж, Ашања и Купиново и део
територије општине Рума - катастарску општину Грабовци.
Опис оквирне границе обухвата Просторног плана дефинисан је преломним тачкама
оквирне границе Просторног плана. Почетна тачка описа налази се на тромеђи граница
катастарских општина Кленак и Грабовци, у општини Рума и Орашац у граду Шапцу. Од
ове тромеђе граница иде у правцу севера и североистока пратећи западне и
северозападне границе катастарских општина Грабовци у општини Рума и Огар и
Ашања у општини Пећинци до тромеђе граница катастарских општина Ашања и
Карловчић у општини Пећинци и Петровчић у граду Београду. Након ове тромеђе
граница се ломи и иде у правцу југа и запада пратећи источне и јужне границе
катастарских општина Ашања, Купиново и Обреже у општини Пећинци и Грабовци у
општини Рума до тромеђе граница катастарских општина Кленак и Грабовци, у општини
Рума и Орашац у граду Шапцу, почетне тачке описа.
Површина подручја обухваћеног оквирном грaницом обухвата Просторног плана износи
окo 294,29 km2.

2. ИЗВОДИ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ПЛАНОВА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
При изради Просторног плана уважене су обавезе, услови и смернице из планова
вишег реда:
- Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник
РС“, број 88/10) и
- Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 22/11).
При изради Просторног плана сагледани су и:
- Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање Срема
(„Службени лист АПВ“, број 57/17);
- Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни
Срем“ („Службени лист АПВ” број 57/17) и
- Просторни план подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и
пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема („Службени лист
АПВ” број 54/19).

2.1. ИЗВОДИ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА
2.1.1.

Извод из Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године
(„Службени гласник РС“, број 88/10)

Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године (у даљем тексту: ППРС)
утврђене су дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора
Републике Србије у циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са
природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на њеној
територији.
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Утврђено је да ће се развој, заштита и уређење заштићених природних добара вршити
на основу просторних планова подручја посебне намене. ППРС утврђени су кључни
приоритети, надлежности и циљеви просторног развоја Републике Србије.
Биодиверзитет: Основни циљ и принцип
коришћење биолошких ресурса.

заштите биодиверзитета је одрживо

Концепција развоја заштите биодиверзитета Републике Србије ће се заснивати на:
заштити биодиверзитета кроз систем заштите природе у оквиру заштићених природних
добара; заштити великог броја појединачних дивљих биљних и животињских врста и
успостављању тзв. „еколошке мреже“.
Природно наслеђе: Основни циљ заштите и одрживог коришћења природног наслеђа
је очување и унапређење биолошке разноврсности, вредности геонаслеђа и предела и
развој
јавних
функција
заштићених
подручја,
првенствено
у
области
научноистраживачког и образовног рада, културе, спорта и рекреације; одрживи развој
заштићених подручја и остварење добробити локалних заједница кроз планско,
контролисано и ограничено коришћење природних ресурса и простора као грађевинске
категорије, развој туризма и пољопривреде; повезивање и националног са
међународним системом заштите природе.
Концепција заштите, уређења и коришћења природног наслеђа заснива се на
повећању укупне површине под заштитом у планском периоду, успостављању
националне еколошке мреже и идентификацији подручја за европску еколошку мрежу
NATURA 2000, као и изградњи ефикасног система управљања подручјима која су
обухваћена наведеним мрежама.
Заштита, уређењe и развој предела: Концепт предела као целине у ППРС,
постављен је као окосница разраде заштите и уређења предела Србије. Тако су
предели на територији Србије, у односу на степен и тип модификације, доминантне
процесе који контролишу дати простор и карактер утицаја човека на предео, подељени
на природне и културне пределе, а културни на урбане и руралне. Основни циљ
заштите, уређења и развоја предела Србије је очување и унапређење карактера
предела, као фактора, који утиче на квалитет живота становништва и ствара основе
развоја. Основни циљ заштите, уређења и развоја предела су разноврсни, високо
квалитетни и адекватно коришћени предели и физички уређена за живот и боравак,
пријатна рурална и урбана насеља и градови, развијеног идентитета, заснованог на
поштовању и афирмацији природних и културних вредности.
Заштита и одрживо коришћење културног наслеђа: Основни циљ је да се
културно наслеђе артикулише као развојни ресурс, заштити, уреди и користи на начин
који ће допринети успостављању регионалног и локалног идентитета у складу са
европским стандардима заштите.
Туризам: Основни циљ просторног развоја туризма је остваривање концепта одрживог
развоја туризма, као и заштита и уређење туристичких простора, уз оптимално
задовољавање просторно-еколошких и културних потреба националног и локалног
нивоа.
Оперативни циљеви просторног развоја туризма су: комплетирање и заокруживање
целогодишње туристичке понуде; резервација, заштита и активирање нових
туристичких производа; јачање постојећих туристичких производа; изградња
туристичке инфраструктуре и унапређење система туристичке сигнализације, као и
информатичка и истраживачка подршка развоју туризма.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

3

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“
- Материјал за рани јавни увид -

Пољопривредно земљиште: Основни циљ заштите пољопривредног земљишта је
очување екосистемских, агроеколошких, економских, пејзажних, социокултурних и
других важних функција, упоредо с унапређивањем просторно-хетерогених услова за
производњу квалитетних пољопривредно-прехрамбених производа.
Шуме и шумско земљиште и ловно газдовање: Основни циљ управљања шумама у
шумским подручјима је одрживо (трајно) газдовање шумама, што подразумева
управљање и коришћење шума и шумског земљишта на начин и у таквом степену, да
се очува биодиверзитет, а продуктивност, обнављање, виталност и потенцијал шума да
се доведу на ниво, којим би се задовољиле одговарајуће еколошке, економске и
социјалне потребе и данашње и будућих генерација, како на локалном, тако и на
националном нивоу, водећи рачуна да се при том не угрозе и оштете неки други
екосистеми.
Одрживо ловно газдовање подразумева газдовање ресурсима популација дивљачи на
начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популације дивљачи,
производна способност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже
испуњавање еколошких, економских и социјалних функција ловства, одржавајући
њихов потенцијал ради задовољења потреба и тежњи садашњих и будућих генерација.
Воде и водно земљиште: Основни циљ је интегрално уређење, заштита и коришћење
вода на подручју Републике Србије, третираног као јединствени водопривредни
простор. Базно полазиште за избор стратешких решења за развој водопривредне
инфраструктуре је да мора бити потпуно усклађена са Директивом о водама ЕУ.
Демографија: Основни дугорочни циљ демографског развоја је ублажавање
негативних тенденција, које би се остварило кроз пораст нивоа плодности и позитиван
миграциони биланс и достизање нивоа простог обнављања становништва (стационарне
популације).
Мрежа насеља: Основни циљ је да просторно-функционални развој Републике Србије
буде заснован на моделу функционалних урбаних подручја која ће бити инструменти
уравнотеженог или подношљиво неуравнотеженог просторног развоја Републике
Србије.
Основни циљ везан за функционално урбана подручја је детерминисање, организовање
и умрежавање функционалних урбаних подручја као основе за уравнотежен
регионални развој Републике Србије.
Према Моделу функционално урбаних подручја Републике Србије 2020. Пећинци и
Панчево припадају функционално урбаном подручју које је у категорији европских МЕGА
(Metropolitan Growth Area), са центром у Београду.
Јавне службе: Основни циљеви у области просторне организације и дистрибуције
јавних служби су:
- постизање социјалне једнакости и кохезије у доступности и квалитету услуга од општег
интереса и промовисање друштвене солидарности као основне друштвене вредности за
унапређење добробити социјално рањивих и осетљивих друштвених група;
- унапређење услуга од општег интереса у подручјима ниске доступности услуга;
- јачање људских ресурса и оспособљавање локалних заједница за унапређење
услуга од општег интереса;
- унапређење јавног здравља уједначавањем услова основне заштите и здравственог
просвећивања (промовисање здравих стилова живота) и смањењем здравствених
ризика, нарочито у подручјима натпросечне социо - економске угрожености.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

4

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“
- Материјал за рани јавни увид -

Саобраћајна инфраструктура
Планска решења обухватају активности на путним правцима и путној инфраструктури
регионалног (или више регионалног) значаја и могу представљати приоритетну
активност у оквиру тих територијалних целина уз сагласност надлежних републичких
институција.
На већ изграђеним деоницама наведених путних праваца биће спроведена
рехабилитација и реконструкција, које подразумевају скуп мера (интервенција) у циљу
подизања нивоа квалитета саобраћајнице и подизања нивоа саобраћајне услуге, у
складу са утврђеним рангом пута.
Активности на одређеном путном правцу, подразумевају скуп различитих планских и
пројектних решења и извођења грађевинских радова на рехабилитацији и
реконструкцији, доградњи и изградњи, на појединим деоницама утврђеног путног
правца (или на целокупној дужини).
Концептом ваздушног саобраћаја у оквиру гравитационог подручја овог простора
основни капацитет у трансферу путника и CARGO саобраћаја за овај део Војводине ће
бити аеродром ''Никола Тесла'' у Београду.
Сви делови мреже унутрашњих пловних путева у Србији су директно или индиректно
ослоњени на Дунав, који као стратешки правац треба да постане стециште највећих
транспортних токова Србије. У контактној зони обухвата овог Просторног плана налази
се међународни пловни пут реке Саве.
Водопривреда и водопривредна инфраструктура: Основни циљ је оптимизација
интегралних водопривредних система на јединственом водопривредном простору
Републике Србије и усклађивање њиховог развоја са циљевима очувања животне
средине и других корисника простора. Овај циљ подразумева: рационализацију
коришћења вода и смањење специфичне потрошње у свим видовима потрошње;
заустављање раста штета од поплава обуздавањем грађења у плавним зонама; и
заштиту вода на нивоу речних система комбинацијом технолошких, водопривредних и
организационо-економских мера.
Простор обухваћен овим Просторним планом припада Сремском регионалном систему
(извориште: дрински и савски алувион Јарак-Грабовац; насеља и општине које
снабдева: Сремска Митровица, Рума, део Срема из Београдског система. Касније се
предвиђа пребацивање воде са десне обале Дунава).
Енергетска инфраструктура: Основни циљ развоја енергетске инфраструктуре је
активно учешће Републике Србије у планирању и изградњи стратешке-регионалне и
паневропске енергетске инфраструктуре за пренос електричне енергије и транспорт нафте
и гаса из нових извора снабдевања, укључујући и ургентну градњу подземног складишта
гаса у Републици Србији, у циљу поузданог и сигурног снабдевања потрошача.
Основни приоритет развоја енергетике је технолошка модернизација свих енергетских
објеката, инфраструктурних система и извора, у свим секторима (нафте, гаса, сектор
електроенергетике са преносним системом и дистрибутивним системом). Развој
дистрибутивне мреже одвијаће се у складу са стратегијом развоја енергетике и
програмима развоја надлежних предузећа.
У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење
обновљивих извора енергије (ОИЕ), чиме ће се знатно утицати на побољшање
животног стандарда и заштиту и очување природне и животне средине.
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Електроенергетска инфраструктура: Општи циљ развоја електроенергетске
инфраструктуре је њихова синхронизација са свим активностима на овом подручју и
обезбеђење најповољнијих услова за заштиту животне средине и очување природних
вредности.
Минералне сировине: Основни циљ је строго контролисано, планско, одрживо и
економично коришћење минералних сировина и подземних вода, уз адекватне мере
заштите, како би се постигла конкурентност на домаћем и светском тржишту.
Будући развој сектора минералних сировина (обухватајући и коришћење подземних
вода), подразумева:
- интензивирање
и
финализовање
основних
геолошких
и
хидрогеолошких
истраживања;
- при отварању и раду рударских објеката стриктно поштовање и примењивање
еколошких услова и стандарда и најбољих доступних техника заштите животне
средине, укључујући и потпуну рекултивацију терена по завршетку рударских
радова.
Кoришћење обновљивих извора енергије (ОИЕ): Основни циљ је повећање
коришћења ОИЕ, уз смањење негативних утицаја на животну средину, што је у
економском интересу Републике Србије.
Енергетска ефикасност у зградарству, индустрији, саобраћају и комуналним
услугама: Основни циљ је повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства,
индустрије, саобраћаја и комуналних услуга, што је и у економском интересу
Републике Србије, од значаја за заштиту животне средине у контексту одрживог
коришћења и очувања природних ресурса.
Електронска комуникациона инфраструктура: Развој електронских комуникација,
подразумева увођење најсавременијих технологија у области електронских
комуникација, модернизацију постојеће инфраструктуре и објеката, изградња сигурне
широкопојасне мреже на свим нивоима.
Заштита животне средине и одрживи развој: Концепција заштите и унапређења
животне средине заснива се на:
- очувању природних вредности, што подразумева квалитетну животну средину (чист
ваздух, квалитетна вода за пиће, очувано пољопривредно земљиште, постојаност
екосистема и биодиверзитета);
- заштити природних вредности и непокретних културних добара кроз делотворно
управљање заштићеним подручјима;
- планирању на основама одрживог развоја односно рационалног коришћења природних
ресурса - земљишта, воде, сировина и других природних ресурса, уважавајући
„еколошки“ капацитет простора, уз повећано коришћење обновљивих извора енергије;
- процени утицаја планова, програма, објеката и активности на животну средину, као
основе за планирање мера заштите;
- интегрисању заштите животне средине у секторе планирања, пројектовања и изградње,
кроз инструменте процене утицаја (СПУ за планове и програме, ПУ за пројекте).
Према просторној диференцијацији животне средине у ППРС, дефинисаној на основу
стања и мера заштите животне средине, које је потребно предузимати у односу на
категорију, заштићено подручје обухваћено Просторним планом припада подручју
веома квалитетне животне средине.
Природне непогоде и технолошки удеси: Концепција заштите од природних непогода
и технолошких удеса - савремени концепт заштите и управљања полази од чињенице да је
на свим нивоима и у свим фазама планирања потребно дефинисати прихватљив ниво
ризика од природних непогода и технолошких удеса, па затим системом превентивних,
организационих и других мера и инструмената интервенисати у циљу спречавања њиховог
настанка, односно смањивања последица непогода на прихватљив ниво.
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Да би се могла извршити правилна процена степена повредивости простора, односно
ограничења за његово коришћење, потребно је приступити изради катастра угрожености
простора од природних непогода у функцији просторног планирања.
Одбрана земље: Основни циљ усаглашавања просторног развоја са потребама
одбране земље је стварање просторних услова који ће у потпуности одговарати
потребама савременог система одбране, ради сигурног функционисања у условима
угрожавања безбедности, обезбеђење просторних услова за несметано функционисање
војних комплекса и објеката од посебног значаја за одбрану земље, смањење
негативних утицаја војних комплекса на животну средину и подручја посебне намене и
стварање услова за цивилну заштиту становништва, материјалних и природних ресурса
у случају природних непогода и техничко-технолошких удеса.
2.1.2. Извод из Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 22/11)
Оквир просторног развоја АП Војводине до 2020. године утврђен је Регионалним
просторним планом АП Војводине (у даљем тексту: РПП АПВ). На основу РПП АПВ,
просторни планови подручја посебне намене ће се радити за просторне целине, чију
посебност одређује једна или више опредељујућих намена, активности или функција у
простору које су од републичког, односно покрајинског интереса (подручја заштићених
природних добара и др.).
За потребе израде овог Просторног плана, посебно се издвајају следеће одредбе:
Заштита природних добара и биодиверзитета: Основна концепција заштите
природних добара и биодиверзитета заснива се на повећању укупне површине под
заштитом, њиховом сагледавању у оквиру еколошке мреже Републике Србије, односно
еколошке мреже на територији АП Војводине, идентификацији подручја за европску
еколошку мрежу NATURA 2000 и изградњи ефикасног система управљања подручјима
која су обухваћена наведеним мрежама.
РПП АПВ дефинисани су оперативни циљеви заштите и унапређења природних добара
и биодиверзитета:
- „благовремено спречавање активности и делатности које могу проузроковати
негативне последице у природи;
- обнова нарушених делова природе;
- спровођење мера (конзервације, санације-ревитализације и рекултивације, и др.) и
режима заштите и мониторинга стања заштићених подручја, уз стално праћење
стања и промена у природи;
- смањивање губитка и притисака на биодиверзитет“.
Заштита, уређење и развој предела: Основни циљ заштитe, уређењa и развојa предела
je очување изворних одлика, идентитета и диверзитета предела, уз афирмацију природних
и културних вредности. У циљу обезбеђења специфичног карактера предела, којим се
чува предеони диверзитет, идентитет и повезаност, простор АП Војводине се диференцира
у односу на степен модификације природног предела на природне и културне пределе, где
се у оквиру културних разликују рурални и урбани предели, одређени карактером и
интензитетом промена, коришћењем и насељавањем простора. У оквиру војвођанско–
панонско–подунавског макрорегиона издвају се предеоне целине различитог карактера,
заснованог на природним и културним особеностима, као и друштвено-економским
променама којима су кроз време били изложени. Оне изражавају предеону
разноврсност територије АП Војводине и доприносе успостављању регионалног и
локалног идентитета.
Предеоне карактеристике и препознатљивост AП Војводине видно наглашавају лесни
одсеци и терасе, простране пешчаре, меандрирајући токови великих панонских река
као што су Дунав, Тиса, Сава, Тамиш и Бегеј, као и низ мањих водотока значајних за
бројне природне и привредне функције.
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Од посебног значаја су ритови, који подлежу заштити, углавном као делови
специјалних резервата природе или паркови природе. Шумске оазе аутохтоних шума у
њиховом окружењу су од посебног еколошког значаја.
Заштита, уређење и унапређење културних добара: Основни циљ је заштита,
уређење и коришћење културних добара као развојног ресурса ради истицања
регионалног, субрегионалног и локалног идентитета.
Заштита, уређење и унапређење културних добара мора се посматрати у оквиру
развоја целокупне области културног наслеђа, која представља развојни ресурс, који
је потребно заштитити, уредити и користити на начин који ће допринети успостављању
регионалног и локалног идентитета, у складу са европским стандардима заштите.
Туризам: Основни циљ је одрживи развој туризма уз сарадњу приватног, јавног и
невладиног сектора, увођење стандарда и успостављање конкурентне туристичке
привреде АП Војводине.
У односу на издвојене туристичке дестинације на простору АП Војводине, подручје
обухваћано Просторним планом припада туристичкој дестинацији Доњи Срем. Кључни
туристички производи са одређеним облицима туризма су: екотуризам (посматрање
птица, едукативни и научноистраживачки туризам), манифестациони и ловни туризам.
Пољопривредно земљиште: Основни циљ је одрживо коришћење и очување
пољопривредног
земљишта
заштитом
његових
економских,
агроеколошких,
екосистемских, пејзажних, социокултурних и других функција и усклађивање са
унапређењем услова за производњу квалитетних пољопривредних производа у
потребном обиму.
Заштита и коришћење пољопривредног земљишта на подручју АП Војводине заснива се
на концепту одрживог пољопривредног и руралног развоја. Захваљујући својим
особинама и комплексним функцијама, земљиште представља есенцијални природни
ресурс, а његово одрживо коришћење и заштита један је од кључних елемената
остваривања одрживог развоја. Са становишта одрживости, приоритет има
успостављање ефикасних механизама заштите плодних ораничних земљишта од
преузимања у непољопривредне сврхе.
Шуме и шумско земљиште и ловно газдовање: Основни циљ развоја шумарства и
ловства је одрживи развој шума и ловног газдовања и повећање површина под
шумама. Просторни развој шумарства подразумева континуирано газдовање шумом
кроз одржавање производних потенцијала шумског земљишта, као једног од
најважнијих производних фактора.
Развој ловства се обезбеђује кроз одрживо газдовање популацијама дивљачи и
њихових станишта на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност
популација дивљачи, производна способност станишта и биолошка разноврсност, чиме
се постиже испуњавање економских, еколошких и социјалних функција ловства.
Концепција заштите водних ресурса заснива се на:
Заштити квалитета вода:
- заштита изворишта вода регионалних система за снабдевање становништва водом –
водотока у горњим деловима сливова и постојећих и планираних водоакумулација у
I/II класи квалитета; успостављање и спровођење режима зона санитарне заштите;
примена организационо-економских мера за спречавање и смањење загађења вода;
- површинских и подземних вода од загађивања и непланског коришћења, применом
технолошких, водопривредних и организационих мера за довођење квалитета тих
вода у стање прописане класе;
- локалних изворишта и њиховог одрживог коришћења;
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- водених и приобалних екосистема испуштањем гарантованог еколошког протокa из
водоакумулација са обезбеђеношћу 100%.
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.
Демографија: Основни циљ демографског развоја АП Војводине је стационарно
становништво, тј. становништво у коме ће следеће генерације бити исте величине као и
постојеће, уз прилагођавање очекиваним демографским променама.
Мрежа насеља: Основни циљ развоја мреже насеља и функционално урбаних
подручја је одрживи просторно-функционални развој заснован на моделу
функционалних урбаних подручја, која ће бити инструмент уравнотеженијег просторног
развоја.
Препознавање и просторно дефинисање функционално урбаних подручја (ФУП-а) и
његових центара на простору АП Војводине од великог је значаја за установљење што
равномернијег развоја Покрајине, али и афирмацију функционално урбаних подручја,
као носиоца и покретача развоја на овом простору.
Према моделу функционално урбаних подручја АП Војводине 2020. године Пећинци и
Рума припадају функционално-урбаном подручју које је у категорији европских МЕGА,
са центром у Београду.
Јавне службе: Основни циљ развоја јавних служби је постизање социјалне једнакости
и кохезије у доступности и квалитету услуга и унапређење услуга од општег интереса у
подручјима ниске доступности услуга.
Саобраћајна инфраструктура: Саобраћајну мрежу државних путева на предметном
подручју потребно је третирати као јединствен систем, у којој приоритет на државним
путевима има транзит (измештање транзитног саобраћаја из насељених места).
Предвиђене су активности на изградњи-реконструкцији појединих делова постојеће
путне мреже – ДП бр. 317.
У РПП АП Војводине дефинисана је међународна бициклистичка стаза (ЕуроВело европска мрежа бициклистичких рута), Савска рута, уз Саву. За развој бициклистичког
саобраћаја посебно су погодна подручја у заштићеним природним целинама као што су
специјални резервати природе.
Водни саобраћај је присутан на међународном пловном путу реке Саве. Унапређење и
развој речног транспорта треба планирати рехабилитацијом унутрашњих водних путева
са
обезбеђењем
чишћења,
продубљивања,
сигнализације
и
одржавања,
реконструкцијом, изградњом и модернизацијом.
Водна и комунална инфраструктура: Концепција снабдевања насеља водом
заснована је на развоју регионалних система, као најповољнијих са аспекта
експлоатационих трошкова и аспекта обезбеђења сигурне и квалитетне дистрибуције.
Основу развоја будућих регионалних система за снабдевање водом чине заштићена
изворишта подземних и површинских вода. Принцип је да се до рационалних и
еколошки прихватљивих граница искористе локална изворишта подземних и
површинских вода, а да се тек након тога регионалним системима допрема само
недостајућа вода.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

9

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“
- Материјал за рани јавни увид -

Краткорочна оријентација снабдевања водом обухвата развијање микрорегионалних
водоводних система (повезивање неколико насеља или општина у једну целину у
зависности од расположивих изворишта). Временом, ови системи би се повезивали и
обједињавали у веће целине, тј. у одређеном временском периоду у регионални систем
ослоњен на извориште воде регионалног нивоа. Овакав приступ омогућава да се
корисници по правилу снабдевају са два или више изворишта и да се, уз локалне
могућности (микрорегионално и локално извориште), постиже највиши степен
сигурности, како у погледу испоруке количине воде, тако и у погледу њеног квалитета.
Овде је економски елеменат један од најбитнијих чинилаца рационалног развоја.
У домену водопривреде и водопривредне инфраструктуре оперативни циљеви су:
усаглашавање и хармонизација законских и институционалних основа у свим
областима водопривреде са захтевима директива ЕУ о водама; спровођење мера
контроле емисије из расутих и других извора загађења са циљем побољшања
квалитета воде у водотоцима; ревитализација и реконструкција система за одвођење
унутрашњих атмосферских вода са пољопривредних и других површина; изградња и
ревитализација регионалних система (Бачка, Банат и Срем) за обезбеђење воде за
наводњавање, технолошке потребе индустрије и друге садржаје; доградња,
реконструкција и ревитализација хидросистема ДТД и изградња, реконструкција и
санација објеката за одбрану од спољних вода, одбрана од поплава.
Енергетска инфраструктура: Посебан приоритет представља повећање коришћења
природног гаса и обновљивих извора енергије, коришћење нових енергетски
ефикаснијих и еколошки прихватљивих енергетских технологија и уређаја и опреме за
коришћење енергије.
Од посебног значаја је улагање у нове енергетске изворе са новим гасним
технологијама и когенерацијске производне објекте са комбинованом производњом
топлотне и електричне енергије.
Електроенергетска инфраструктура: Електроенергетска мрежа ће се развијати у
складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије, односно развојним
плановима
ЕМС-а.
Поред
технолошке
модернизације
објеката,
развој
електроенергетске преносне мреже условљен је и обезбеђивањем нове преносне
мреже, услед растуће потрошње.
Tехнолошком модернизацијом преносне мреже, неопходнo је оспособљавање свих
техничких система управљања, као и развој нове информационе технологије за
системско тржишно управљање, чији је циљ повећање поузданости системских
података што је условљено учешћем у будућем тржишту електричне енергије.
Обновљиви извори енергије: Потенцијална енергија добијена из биомасе је
најзначајнији енергетски потенцијал обновљивих извора на простору АП Војводине, с
обзиром на заступљеност пољопривредног и шумског подручја, односно заступљеност
ресурса остатака ратарске и шумске производње, а такође и коришћење соларне и
енергије ветра.
Енергетска ефикасност: Повећање енергетске ефикасности потребно је разматрати
као велики потенцијални извор енергије. Изградњoм нових, енергетски ефикасних
објеката и адаптацијом постојећих објеката у енергетски ефикасне, знатно ће се
смањити трошкови коришћења енергије ових корисника, али и укупна енергетска
зависност овог простора.
Минералне сировине: Коришћење геолошких ресурса АП Војводине мора да полази
од економски расположивих сировина, чија се експлоатација и прерада заснива на
принципима одрживог развоја, који истовремено обезбеђују оптимално управљање
еколошким конфликтима, који су значајно присутни у АП Војводини, а нарочито у
подручју заштићених природних добара. Ограниченост и необновљивост расположивих
геолошких ресурса условљавају да се планска решења заснивају на принципу
одрживости.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

10

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“
- Материјал за рани јавни увид -

Електронска комуникациона инфраструктура: У циљу достизања једног од главног
покретача нове економије која се карактерише фузијом ICT и њихових примена,
електронске комуникације се морају развијати као савремени систем, што подразумева
увођење најсавременијих технологија у области електронских комуникација,
модернизацију постојеће инфраструктуре и објеката, изградња сигурне широкопојасне
мреже на свим нивоима, закључно са локалним, уз употребу најсавременијих медијума
преноса, потпуна дигитализација свих система електронских комуникација (фиксна,
мобилна, интернет, радио-комуникација, КДС, метрополитен мрежа) уз обезбеђење
довољно капацитета, равномерног развоја и целокупне покривености простора и
обезбеђивање подједнаке доступности свим оператерима.
Заштита животне средине и одрживи развој: Према РПП АПВ, основни циљ у
области заштите животне средине је снажна афирмација концепта заштите и
унапређења животне средине као основе уравнотеженог развоја, коришћења и
уређења АП Војводине.
У контексту заштите и унапређења животне средине неопходно је зауставити даљу
деградацију и вршити превенцију, санацију и ревитализацију угрожених подручја,
поштовањем следећих принципа: одрживо коришћење природних ресурса и очување и
унапређење еколошки осетљивих природних вредности, смањење нивоа загађења
животне средине, санација најугроженијих подручја, успостављање локалних
регистара извора загађивања животне средине, као дела националног регистра, са
системом контроле и континуираним праћењем параметара који карактеришу квалитет
животне средине. Такође, неопходно је предвидети заштиту, обнову и санацију
заштићених природних подручја, уз очување еколошке равнотеже.
Мере и активности у делу заштите животне средине, дефинисане РПП АПВ, спроводе се
према просторној диференцијацији животне средине, према којој предметно заштићено
подручје спада у подручја веома квалитетне животне средине.
У области управљања отпадом дефинисана је неопходност удруживања општина у
складу са одредбама Стратегије управљања отпадом и ППРС, ради заједничког
управљања отпадом, чиме ће се успоставити систем регионалних центара за
управљање отпадом.
При изради планске и урбанистичке документације, као регулаторни инструмент заштите
животне средине кључну улогу има стратешка процена утицаја планова и програма на
животну средину и процена утицаја конкретних пројеката тј. објеката на животну средину.
Заштита од елементарних непогода и техничко-технолошких удеса: Основни
циљ у области заштите од елементарних непогода и техничко-технолошких удеса је
минимизација ризика по људско здравље и животе, као и очување природних и
створених вредности.
На утврђивање концепције просторног развоја утичу постојеће делатности са присутним
факторима ризика, угроженост простора природним непогодама и функционална намена
простора. Планирање намене и садржаја простора и имплементација мера превенције има
за циљ спречавање или смањивање вероватноће настанка удеса и могућих последица, а
организују се и спроводе на основу процене ризика и последица од удеса.
Одбрана земље: Oснoву планирања и уређења простора за потребе одбране земље
чини укупнa пoстojeћa инфрaструктурa, оптимално прилaгoђeнa за извршавање
додељених мисија и задатака Војске и других снага одбране. У зависности од процене
степена угрожености, планирање и уређење простора за потребе одбране, подразумева
предузимање одговарајућих просторних и урбанистичких мера у поступцима
планирања, уређења и изградње, на усаглашавању просторног развоја у циљу
обезбеђења услова за потребе деловања и извршење одбране.
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2.2.

ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Просторни планови подручја посебне намене од значаја за израду Просторног плана
су:
- Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање Срема
(„Службени лист АПВ“, број 57/17);
- Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни
Срем“ („Службени лист АПВ” број 57/17) и
- Просторни план подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и
пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема („Службени лист
АПВ” број 54/19).
2.2.1.

Извод из Просторног плана подручја посебне намене система за
наводњавање Срема („Службени лист АПВ“, број 57/17)

Просторни план обухвата подручје између планинског гребена Фрушке Горе на северу
до Дунава на североистоку, Саве на југу и границе према Републици Хрватској на
западу. Ову територију чине јединице локалне самоуправе Шид, Сремска Митровица,
Рума, Пећинци, Ириг, Инђија, Стара Пазова и део територије општине Бачка Паланка.
Према плану подручје Срема је у веома малој мери угрожено од великих вода Дунава, док
су велике воде реке Саве одувек угрожавале велике приобалне површине, на којима су се
подизала многа мања и већа насеља и интензивно развијала пољопривреда. Стога је и
историјат изградње одбрамбеног система дуж овог водотока врло дуг. Oдбрамбени систем
дуж леве обале Саве се генерално може поделити у два дела:
- систем „Источни Срем“ на југоистоку (од ушћа Саве у Дунав до села Купинова) и
- систем „Западни Срем“ на југозападу (од Сремске Митровице до границе са
Хрватском).
Приобално подручје између ова два дела одбрамбеног система није заштићено, изузев
кратких потеза код Кленка и Хртковаца.
Систем за заштиту од поплава „Источног Срема“ чини континуална насипска линија,
изграђена од ушћа Саве у Дунав до високог терена код Купинова (рkm 0-57). Насипи
штите око 13.000 ha пољопривредног земљишта, 1.300 ha градског земљишта (делови
Земуна, Новог Београда, Бежаније и Сурчина), као и сеоска насеља Јаково, Бољевци,
Прогар и Купиново.
2.2.2.

Извод из Просторног плана подручја посебне намене система за
водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ” број 57/17)

Подручје посебне намене, односно регионални водоводни систем (РВС) „Источни Срем“,
ће највећим делом бити на (постојећем и планираном) грађевинском земљишту. Већи и
важнији објекти регионалног система за водоснабдевање - водоторњеви, подземни
резервоари и пумпне станице су углавном предвиђени у склопу дефинисаних
грађевинских подручја, чиме је нарушавање постојеће намене сведено на минимум.
Такође, највећи део мреже РВС „Источни Срем“, односно трасе магистралних и
секундарних цевовода су планиране у саобраћајним коридорима, тачније дуж државних,
регионалних и локалних путева ван насеља, односно у уличним коридорима у склопу
грађевинских подручја насеља. Само мали део ових траса се налази на пољопривредном
земљишту, при чему се користе трасе постојећих атарских путева, како би се максимално
избегло нарушавање обрадивог пољопривредног земљишта.
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2.2.3.

Извод из Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање,
одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону
Срема („Службени лист АПВ” број 54/19)

Подручје обухваћено границом Просторног плана обухвата у целости територије
јединица локалних самоуправа у региону Срема, у сливу реке Саве: Ириг, Рума,
Сремска Митровица, Пећинци и Шид.
Основни циљ је заштита слива реке Саве у региону Сремa, пречишћавањем отпадних
вода са читаве територије овог региона.
Систем за сакупљање отпадних вода обухвата примарну и секундарну канализациону
мрежу са припадајућим објектима. Под системом за одвођење отпадних вода
подразумевају се и главни одводни колектори, са одговарајућим (успутним) објектима
којима се сакупљене отпадне воде доводе до постројења за пречишћавање. У ове
објекте спадају и транзитни колектори (са припадајућим објектима) којим се спајају
једно или више насеља са циљем њиховог заједничког пречишћавања отпадних вода.

2.3. ПРЕГЛЕД ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана обухвата делове територија
општина Пећинци и Рума, за које су донети следећи планови који су коришћени за
израду Просторног плана:
- Просторни план општине Пећинци („Службени лист општина Срема“, број 37/13);
- Просторни план општине Рума до 2025. („Службени лист општина Срема“, број 7/15) и
- План генералне регулације насеља Грабовци („Службени лист општина Срема“, бр.
3/13 и 9/22).

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И
ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА
Анализом постојећег стања природних и створених вредности у оквиру обухвата
Просторног плана сагледан је предметни простор и идентификовани су утицаји на
заштићено подручје, чија је заштита, унапређење и коришћење предмет израде овог
Просторног плана.

3.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Подручје обухваћено Просторним планом налази се у југоисточном Срему, на делу
територије општине Пећинци и на делу територије општине Рума, односно на подручју
катастарских општина Огар, Обреж, Ашања и Купиново у општини Пећинци и на
подручју катастарске општине Грабовци у општини Рума.
Специјални резерват природе „Обедска бара“ (у даљем тексту: Резерват) налази се на
деловима територија општина Пећинци и Рума, односно на деловима катастарских
општина Купиново и Обреж у општини Пећинци и на делу катастарске општине
Грабовци у општини Рума. Уз северну границу Резервата налази се насеље Грабовци,
уз источну границу Резервата налази се насеље Купиново, а уз јужну границу
Резервата пружа се река Сава. У непосредној близини Резервата налазе се и насеља
Обреж, Ашања и Огар. Простор ван Резервата, а у оквиру обухвата Просторног плана
представља заштитну зону Резервата.
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3.1.1. Природни услови
Геолошке и геоморфолошке карактеристике
У геоморфолошком погледу на простору обухваћеном Просторним планом издвајају се
целине инундациона и алувијална раван, као и сремска лесна тераса. На контакту
инундационе и алувијалне равни постало је и развило се насеље Купиново, а на
инундационој равни речно корито Саве, меандри Орлача и Купински кут, као и сама
мртваја Обедска бара. Граница инундационе и алувијалне равни је јасно изражена
земљишним одсеком висине око 6 m.
Алувијална раван Саве је друга рељефна целина која се простире уз реку Саву у
ширини од око 1,5-7 km. Најужа је јужно и источно од Купинова, а најшира наспрам
Обедске баре. Алувијална раван је настала акумулацијом флувијалног материјала
муља и песка, док су основне одлике њеног рељефа уздигнуте греде и уске уздужне
депресије које се наизменично смењују. Обалске гредице су најчешћи иницијални
акумулативни облици рељефа, изражене уз читав ток реке Саве. Смештене су и унутар
лука Обедске баре, па се по њима овај део атара зове Купинске греде. Најчешће су у
атару Обрежа, између Купинских греда и на Купинском куту. Ту је сконцентрисана
скоро целокупна пољопривредна производња.
Лесна тераса се простире северно од алувијалне равни. Граница између лесне терасе и
алувијалне равни је означена одсецима и прегибима од 3-8 m. Хипсометријска одлика
целокупног терена је благи пад од N-W према S-E, односно према реци Сави. На
контакту алувијалне равни и лесне заравни налази се насеље Грабовци, док се на
самој лесној тераси, као хидролошки оцедитијем земљишту, налазе насеља Обреж,
Ашања и Огар.
Генерално посматрано, то је равничарски предео са апсолутном надморском висином
од 85 m -74 m. Анализа рељефа показује да је терен благо нагнут од севера према југу
тако да је и сва површинска хидрографија прилагођена нагибу и саставу терена.
Сагласно хипсометрији и нагиб земљишта је мали и опада од севера према југу.
Рељеф, односно поједине рељефне целине на подручју обухваћеном Просторним
планом повољно делују на формирање мреже насеља, изградњу саобраћајница, као и
развој пољопривредне производње. Међутим, са аспекта утицаја на хидролошки режим
подручја, рељеф представља одређени праг развоја.
Сагласно геоморфолошким карактеристикама на подручју обухваћеном Просторним
планом издвајају се следеће геолошке формације: лесоидне глине и барски лес (на
делу лесне терасе), пешчани спрудови и песковите глине у алувијалној равни, песак и
муљ као седименти мртваја и мочвара (Обедска бара) и шљунак песак и муљ (речне
наслаге поред корита).
Посматрано од севера према југу, издвојене рељефне целине се смењују у сагласности
са променом геолошког састава. Постоји, такође, корелација између геолошког састава
и нивоа подземних вода, односно нивоа издани и нивоа реке Саве. Подземне воде су
везане за песковите и шљунковите слојеве у које су умешани прослојци глине, односно
алувијалне наслаге. У зависности од разних геолошких и хидролошких својстава
појављује се и различита хидрографија у северном и јужном делу.
Хидрографске и хидролошке карактеристике
У хидрогеолошком погледу јужни Срем, посебно његов западни део, чини јединствену
целину са Посавином и Мачвом. На овом подручју истичу се две геоморфолошке
јединице вишег реда:
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- алувијална раван Саве (инундациона раван и млађа алувијална тераса) апсолутне
висине од 74 - 85 мАНВ и
- варошка (лесна) тераса издигнута за 2 - 4 m изнад алувијалне равни која се у
благом успону диже до висине око 100 мАНВ.
У подручју јужног Срема, укључујући и делове Мачве, налазе се два типа издани:
- слободна издан формирана у горњем делу алевритског комплекса у подручју
варошке терасе и
- субартерске и артерске издани формиране у песковито-шљунковитим наслагама
квартарне и горњеплиоценске старости.
Подземне воде
Преглед пијезометара на подручју Обедске баре, на левој обали од km 50 до km 94
Саве, показује да је на сектору Обедске баре било интензивних осматрања подземних
вода. Осматрања је вршила ХЕ „Ђердап“ у склопу мера праћења утицаја успора и
заштите приобаља од успора. За те потребе је у приобаљу постављена мрежа
пијезометара која је повремено обнављана, допуњавана и погушћивана. Последњих
година нису вршена обнављања, па је мрежа пијезометара редукована.
Данас осматрања нивоа подземних вода врши ВП „Галовица“ из Земуна и то само на
пијезометру ЛП-130, који је лоциран у близини споја канала Вок са Обедском баром.
Он показује велику корелацију са водостајима Саве (дубине 2 до 5 m и може
послужити при изналажењу решења за освежавање воде Обедске баре.
Хидролошки режим Саве у зони Обедске баре
Обедска бара се снабдева водом површинским путем из реке Саве, из подземних вода
(пре свега из правца Фрушке горе) и атмосферских падавина. Целокупни простор
Резервата, 9820 hа, је у алувијалној равни која је сасвим поплављена при водостају
Саве код водомерне станице Шабац од 450 cm. Највећа забележена дубина воде, у
периоду од 1993. до 2000. године, износи 510 cm на највећем воденом огледалу у
Обедској бари под називом Обрешко окно, а укупно варирање нивоа воде је око
290 cm. Максимално варирање нивоа воде реке Саве код Обедске баре у истом
периоду, износи 590 cm. Између Обедске баре и реке Саве нема одбрамбених насипа, а
вода улази и излази из Резервата каналима Вок и Ревеница. У касним летњим
месецима, а нарочито у зиму, при нормалном водном режиму реке Саве, свега 3-5%
површине Резервата је под водом. Заштитна зона се налази на издигнутом лесном
платоу и никада није плављена, осим шуме Јасенска. Све израженији недостатак воде
на Обедској бари и њен веома слаби проток условио је негативне процесе бујања
зељасте и дрвенасте вегетације, уз таложење великих количина седимената.
Физичко-хемијске карактеристике вода Обедске баре су подложне годишњем варирању
и условима микрорељефа. Вода је у највећем Обрешком окну неутрална или слабо
алкална. Количина кисеоника значајно варира. Оптерећеност органским материјама је
велика.
Река Сава се према расположивим подацима у Шапцу осматра од 1923. године. Водни
режим Обедске баре је у тесној вези са режимом Саве која је некада бржа и
непосреднија, некада спорија. Режим воде „Потковице“ је сложен. Ако се „Потковица“
посматра као систем или акумулација онда је улаз у систем - доток у „Потковицу“.
„Потковица“ као акумулација прима воду и трансформише доток по некој својој
законитости у отицање - излаз из система.
Доток воде у „Потковицу“ одвија се на следеће начине:
- из Саве кроз канал Ревеницу,
- из Саве кроз канал Вок,
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-

из Саве подземно,
из залеђа површински,
из залеђа подземно и
од падавина.

Отицање тј. одлажење воде из „Потковице“ одвија се на следеће начине:
- у Саву кроз канал Ревеницу,
- у Саву кроз канал Вок,
- у Саву подземно,
- испаравањем са водене површине и
- евапотранспирацијом биљака.
Хидротехнички циљ ревитализације Обедске баре ће бити управљање водним режимом
ради обезбеђења пожељног водног биланса.
Псамолошке одлике реке Саве и „Потковице“
Сава је алувијална река која тече кроз сопствени алувион који је нестабилан. У
зависности од количине воде која тече коритом, мења се енергија тока, а самим тим и
вучна сила воде. Аутоматски са променом - повећањем количине воде, долази до
процеса покретања речног наноса, са смањењем количине долази до исталожавања.
Савска вода утиче у „Потковицу“ при средњим и високим водостајима, што значи да
уноси и знатне количине наноса. Таложење наноса који дође у корито „Потковице“ је
један од два основна узрока засипања „Потковице“.
На сектору Обедске баре, Сава је проносила у зависности од протицаја од минимално
22 kg/sec просечно месечно у августу, до максимално 210 kg/sec просечно месечно у
априлу (подаци из мерења 1995. године). Просечна количина за ту годину износи
108,11 kg/sec. Сумарно је то износило у августу 59.000 тона, у априлу 544.000 тона, а
сумарно за ту годину око 3.420.000 тона.
Према подацима мерења, суспендовани нанос по мехaничком саставу чини 2% песак,
22 - 36% прашинасти песак и 76 - 62% прашина.
Климатске карактеристике
За разматрање климатских прилика на подручју обухвата Просторног плана коришћени
су подаци метеоролошке станице у Сремској Митровици у периоду од 1981. до 2010.
године. Простор обухваћен Просторним планом припада умереној климатској зони са
јаче наглашеним континенталним особинама. Средња годишња температура износи
11,3°С. Средња годишња максимална температура износи 17,0°С, а средња годишња
минимална температура 6,2°С. Најхладнији месец на овом простору је јануар са
средњом месечном температуром од 0,1°С, док је најтоплији месец јули са средњом
месечном температуром ваздуха од 21,5°С. Просечна зимска температура ваздуха је
изнад 0°С. Апсолутнo максимална температура ваздуха, у датом периоду забележена je
у јулу месецу 40,7°С док је апсолутно минимална забележена у јануару са вредношћу 29,5°С. Релативна влажност ваздуха на заштићеном подручју варира од 68% до 88%.
Број облачних дана на годишњем нивоу износи 97, а број ведрих 73. Годишња
вредност инсолације износи 2081,1 час или 5,7 час/ дан.
Средња годишња количина падавина за наведени период износила је 614,2 mm.
Максимална дневна сума падавина забележена је у јулу месецу 67 mm, док је средње
годишњи број дана са падавинама 133 дана. Средње годишњи број дана са снегом је
26, а под снежним покривачем 33 дана.
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Доминантни ветрови су из правца исток-североисток, са честином од 128‰, као и
источног правца са честином од 107‰. Најслабијег интензитета је јужни ветар са
честином од 19 ‰.
Педолошке карактеристике
Педолошке карактеристике предметног подручја су мозаично изражене јер се на малом
простору сусрећу различити типови земљишта. Очувани чернозем доминира на вишим
теренима, док се у депресијама под утицајем подземних вода јавља као карбонатни,
безкарбонатни и са знацима забарења. На најнижим теренима развијена је ритска
карбонатна црница. Испод хумусног слоја се јавља глеј. Гајњача је формирана на
подлози од речног алувијума. На малим површинама лесне терасе јављају се
слатинаста земљишта од којих се најчешће среће солођ. Алувијална земљишта су
песковита и иловаста, са варијантом забареног алувијалног земљишта које доминира. У
зони „Потковице“ се налазе дебели слојеви барског тресета.
Сеизмолошке карактеристике
Према карти макросеизмичке рејонизације за повратни период, за повратни период од
475 година, подручје обухваћено Просторним планом највећим делом се налази у зони
са могућим интензитетом потреса од VII MCS, па су нужне мере заштите од трусних
померања.
3.1.2. Природне вредности
3.1.2.1. Природна добра
Део подручја Обедске баре је стављен под заштиту као природно добро од изузетног
значаја, сврстан је у I категорију заштите као специјални резерват природе и са
заштитном зоном чини јединствену целину (Уредба о заштити специјалног резервата
природе „Обедска бара“ („Службени гласник РС“, бр. 56/94 и 81/08).
Резерват је стављен под заштиту ради очувања остатака меандра реке Саве, са бројним
различитим беотопима – мочварне, ливадске, потпуно склопљене шуме, са врло
сложеном организацијом животних заједница и са разноврсним живим светом међу
којима су и многе природне реткости (око 280 биљних врста – зечији трн, тестерица,
банатски различак, водени орашак, бели локвањ и алдобанда и др.; око 180 врста
птица – кашикара, чапља – жута, мала, бела, црна рода, орао белорепан и др.).
Резерват се налази на деловима територија општина Пећинци и Рума, односно на
деловима катастарских општина Купиново и Обреж у општини Пећинци и на делу
катастарске општине Грабовци у општини Рума.
Површина Резервата износи 9820 ha, од тога је 9525,4 ha у државној својини, а остало
у приватној својини.
Заштитна зона Резервата обухвата површину од 19611 ha.
Резерват представља једно од два најстарија заштићена природна добра на свету.
Представља изворни природни простор шума-бара-ливада са изузетним богатством
врста и екосистема. Станишта унутар екосистема повезана су у јединствену еколошку
целину и условљена су посебно цикличним кретањем воде и микрорељефом.
Резерват се састоји од више очуваних просторних целина као што су: Купинске греде,
„Потковица“, Чењин-Обрешке ширине, Грабовачко-Витојевачко острво, Купински кут. У
заштитној зони Резервата налазе се целине: Јасенска-Белило, Матијевица-Кадионица,
Висока шума-Лошинци.
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У обухвату Просторног плана налазе се и површине са међународном заштитом:
Рамсарско подручје, подручје од међународног значаја за птице (IBA) и подручје од
међународног значаја за биљке (IPA).
На простору Резервата заступљена су различита станишта и предели који се често
смењују на малим површинама. То условљава мозаичност предела, уз присуство
отворене воде – окана, бара, трстика и шевара, као и греда са ливадама и шумама.
Основне врсте флоре и фауне на простору Резервата су: гљиве, биљне врсте, инсекти,
рибе, водоземци, гмизавци, птице и сисари.
Иако су још увек присутни знаци интензивног антропогеног утицаја, очуваност
Резервата је у релативно задовољавајућем стању.
Заштита природних вредности Резервата је спроведена тростепеном заштитом и
заштитном зоном.
Режим заштите I степена обухвата подручје Дебеле горе површине 314,92 ha. Режим
заштите II степена обухвата подручје Грабовачко-Витојевачког острва, Обрешких
ширина и Купинске греде, површине 2565,08 ha. Режим заштите III степена обухвата
површину од 6940,00 ha.
3.1.2.2. Природни ресурси
Пољопривредно земљиште
У оквиру обухвата Просторног плана пољопривредно земљиште чини највећим делом
обрадиво пољопривредно земљиште, а мали део чини необрадиво земљиште
(пашњаци, трстици и мочваре).
Пољопривредно земљиште се највећим делом налази у заштитној зони Резервата.
Водно земљиште
Водно земљиште, у смислу Закона о водама, јесте земљиште на коме стално или
повремено има воде, због чега се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и
биолошки односи који се одражавају на акватични и приобални екосистем. Водно
земљиште текуће воде, у смислу овог Закона, јесте корито за велику воду и приобално
земљиште. Водно земљиште стајаће воде, у смислу овог Закона, јесте корито и појас
земљишта уз корито стајаће воде, до највишег забележеног водостаја.
Водно земљиште обухвата и напуштено корито и пешчани и шљунчани спруд који вода
повремено плави и земљиште које вода плави услед радова у простору (преграђивања
текућих вода, експлоатације минералних сировина и слично).
Водном земљишту се мора посветити посебна пажња интегралним решавањем
проблема коришћења и заштите вода, уређењем водних режима и одбраном од поплава
јер је ово земљиште елемент простора од изузетне важности.
Водно земљиште у обухвату Просторног плана чини река Сава, баре, главни канали и
мањи водотоци, најмањи водотоци и одбрамбени насип.
Шуме и шумско земљиште
Шумама и шумским земљиштем у обухвату Просторног плана
„Војводинашуме“ и припадају газдинској јединици „Сремска Митровица“.

газдују
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Шуме се налазе у алувијуму реке Саве и на лесној тераси, у зависности од
микрорељефа, дужине и интензитета поплава, нивоа подземних река и типа земљишта.
Такође, шуме и шумско земљиште присутни су у заштитној зони Резервата.
Присутне шумске заједнице су:
- Граб-јасен-храст лужњак (на местима где се поплаве јављају ређе);
- Храст лужњак-јасен-брест (на сувљим стаништима);
- Чиста заједница храста лужњака – јавља се на мањој површини у депресијама где се
поплаве задржавају дужи период, а ниво подземних вода је висок;
- Чиста заједница лучког јасена – у најнижим депресијама, где се вода задржава већи
део године;
- Шуме тополе и врбе – шуме које настају секундарно, на стаништима храстових и
јасенових заједница, има их и у фрагментима на целој површини Резервата.
Присутни су и клонски засади тополе, на некадашњим стаништима ливада и пашњака
или некадашњих заједница врбака.
Минералне сировине
На простору обухвата Просторног плана налазе се лежишта тресета, шљунка,
изворишта/лежишта и истражни простори подземних и термо-минералних вода, са
овереним билансним резервама. Експлоатација минералних сировина се врши под
условима које прописује Закон о рударству и надлежни Секретаријат за енергетику и
минералне сировине.
На ширем подручју Резервата утврђене су резерве високоминерализованог тресета.
Његов значај би се могао наћи у органској пољопривредној производњи. У циљу
његове експлоатације потребно је извршити детаљна геолошка испитивања како би се
дефинисале резерве и квалитет сировине.
Хидрогеотермални потенцијал овог простора испитан је са две истражне бушотине Куп1/х и Куп-2/х. Највећа почетна издашност регистрована је на бушотини Куп-1/х и
износи 41,6 l/s, док издашност бушотине Куп-2/х износи 14,2 l/s. Температура
термоминералних вода на изласку из бушотине износи 480С, односно 450С. Укупна
минерализација је врло ниска и износи 0,8-0,9 g/l. На основу наведених параметара
подручје Купинова је перспективно за отварање бањских и спортско-туристичких
центара.
3.1.3. Непокретна културна добра
Постојеће стање непокретних културних добара у оквиру обухвата Просторног плана, у
општини Пећинци, у КО Огар, Обреж, Ашања и Купиново утврђено је према подацима
из Просторног плана општине Пећинци.
Најзначајнији сакрални објекат је црква Светог Луке која се налази у насељу
Купиново. Такође се издвајају цркве у насељима Ашања и Огар. Остаци манастира
Обед, односно СПЦ Мајке Ангелине, који се налазе у близини насеља Купиново,
третирани су као сакрални објекат и као археолошки локалитет. Специфична локација
ових објеката захтева интегрално сагледавање комплекса и узајамних односа објеката
и природних вредности непосредног окружења - Резервата.
Објекти народног градитељства су карактеристични по специфичној примени дрвета у
архитектури кућа и помоћних објеката. Поред појединачних објеката у насељима,
објекти етно-архитектуре налазе се у оквиру десет окућница око цркве Светог Луке, у
оквиру етно-села у Купинову.
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Просторно-културно-историјска целина - Купиново располаже најзначајнијим објектима
који у тематском и културолошком смислу граде целину и чине основни потенцијал за
презентацију културног наслеђа овог подручја. Ову зону, у просторно-функционалном
смислу чине три дела:СПЦ Светог Луке и етно-парк Купиново, остаци тврђаве Купиник
и остаци манастира Обед.
Споменици и спомен-обележја су везани за период Другог светског рата. Мали је број
спомен-обележја који је везан за страдања становништва у Првом светском рату, као и
оних везаних за верске обреде.
Присутан је и велики број археолошких локалитета који спадају у категорију
евидентираних културних добара под претходном заштитом и нису систематски
истраживани. Изузетак је локалитет „Белетинци“ у Обрежу који је сондажно
истраживан 1961. године. Један од најзначајнијих археолошких локалитета је тврђава
„Купиник“, а затим манастир Обед, односно СПЦ Мајке Ангелине. Ови локалитети
захтевају систематска истраживања, а затим и адекватну презентацију налаза.
Постојеће стање непокретних културних добара у оквиру обухвата Просторног плана, у
општини Рума, у КО Грабовци утврђено је према подацима из Просторног плана
општине Рума до 2025. и Плана генералне регулације насељеног места Грабовци.
Према подацима из Просторног плана општине Рума до 2025., у КО Грабовци, изван
грађевинског подручја насеља налазе се археолошки локалитети – евидентирана НКД
под претходном заштитом.
Према подацима из Плана генералне регулације насељеног места Грабовци у насељу
Грабовци налазе се добра која уживају претходну заштиту: објекти народног
градитељства (осам објеката) и споменик (у центру насеља).
3.1.4. Карактер предела
Заштићено подручје - Резерват, као природно добро, карактеришу следеће особине и
вредности:
‑ аутентичност – изворни природни простор шума-бара-ливада са изузетним
богатством врста и екосистема;
‑ репрезентативност – јединствено поплавно подручје у националним размерама,
специфичних природних процеса и антропогених утицаја;
‑ разноликост – мозаик различитих биотопа, од отворених водених површина,
мочвара, преко пашњака и ливада, до високих шумских састојина, са богатом
флором и фауном;
‑ интегралност – станишта унутар екосистема повезана су у јединствену еколошку
целину и условљена су посебно цикличним кретањем воде и микрорељефом,
док Резерват и његово непосредно окружење у оквиру заштитне зоне Резервата
карактеришу следеће вредности:
‑ пејсажна и историјске вредности – специфична повезаност и смена водених
површина, ливада и шума, уз културно историјске вредности као део пејсажа: Град
Купиник, црква Мајке Ангелине, Црква Св. Луке итд.;
‑ туристичка и еколошко-образована вредност - изузетна испреплетаност природне и
културне-духовне баштине, уз приступачност и отвореност простора.
3.1.5. Становништво
Анализа демографског развоја насеља у обухвату Просторног плана извршена је на
основу званичних статистичких података пописа становништва у периоду 1948-2011.
године. Према последњем попису становништва 2011. године, у укупно пет насеља у
обухвату Просторног плана живело је 6768 становника.
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Једно насеље припада општини Рума (Грабовци), док остала насеља (Огар, Обреж,
Ашања и Купиново) припадају општини Пећинци.
Табела 1. Кретање укупног броја становника1
Насеља
Грабовци
Ашања
Купиново
Обреж
Огар
Укупно

Година пописа
1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

1434
1468
2182
1327
932
7343

1712
1465
2162
1254
1030
7623

1742
1608
2220
1312
1157
8039

1728
1455
2057
1387
1119
7746

1594
1481
2002
1429
1096
7602

1488
1486
2009
1417
1111
7511

1480
1488
2047
1400
1143
7558

1189
1365
1866
1308
1040
6768

У периоду од 1948-1961. године расте укупан број становника, док је надаље
карактеристичан перманентан пад популације до Пописа 2002. године када је
забележен незнатан пораст укупног броја становника, а након тога је настављен пад
популације.
Анализа дневних миграционих кретања извршена је на основу података Пописа 2011.
године (Подаци на нивоу општине) и указује на то да су најобимније миграције у
оквиру исте општине, затим следе миграције у другу област, а затим миграције у другу
општину исте области.
Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на неповољну
старосну структуру становништва. Половину популације насеља у обухвату Просторног
плана чини старије средовечно и старо становништво.
Кретање укупног броја домаћинстава је у анализираном периоду (1948-2011. год)
имало тренд благог пораста, изузев последњег Пописа 2011. године где је приметан
пад броја домаћинстава. Просечна величина домаћинства опадала је од 4,3 до 3,1
члана по домаћинству.
Табела 2. Број домаћинстава2
Насеља
Грабовци
Ашања
Купиново
Обреж
Огар
Укупно

Година пописа
1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

352
358
512
282
223
1727

444
360
541
293
244
1882

453
400
616
318
281
2068

476
391
625
369
293
2154

455
435
632
399
316
2237

487
458
632
397
315
2289

499
481
668
431
323
2402

454
427
621
400
314
2216

3.1.6. Мрежа и функције насеља
Мрежу насеља на простору обухваћеном Просторним планом чини пет насеља, насеља
Огар, Обреж, Ашања и Купиново која се налазе у општини Пећинци и насеље Грабовци
које се налази у општини Рума. Сва насеља су сеоског карактера.
У оквиру обухвата Просторног плана заступљена је мала просечна величина насеља.
Дистрибуција становништва према величинским категоријама у ових пет насеља
указује да је просечна популациона величина 1354 становника и сва насеља су у
величинској категорији од 1001-3000 становника.
1 Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 и 2011. – Подаци по насиљима, РЗС, Београд
2014.
2 Упоредни преглед броја домаћинстава 1948 - 2011. и станова 1971-2011. – Подаци по насиљима, РЗС, Београд 2014.
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Мрежа насеља на подручју обухвата Просторног плана је релативно мале густине (на
сваких 100 km² налази се у просеку 1,7 насеља), што је испод покрајинског просека (у
Војводини се налази 2,2 насеља на 100 km²).
Најбитнији фактори који су били од пресудног значаја за положај насеља су природни
фактори: река Сава, геоморфолошке карактеристике и пољопривредне површине које
окружују Обедску бару.
У насељима је изражен монофункционални карактер (примарна пољопривредна
производња). Превазилажење изражене монофункционалности већине насеља и
побољшање функционисања мреже насеља у целини захтева прерасподелу појединих
функција по сеоским насељима и предузимање одговарајућих подстицајних мера за
развој функција које нису заступљене или нису развијене у примереној мери.
3.1.7. Јавне службе
Заступљеност јавних служби у насељима, у оквиру обухвата Просторног плана, у
општини Пећинци утврђена је према подацима из Просторног плана општине Пећинци.
У општини Пећинци постоји једна предшколска установа. Рад са децом се одвија у
објекту у Обрежу где је омогућен целодневни боравак и полудневни боравак деце, а
организована су и одељења у осталим насељима у просторијама основних школа, у
којима је омогућен полудневни боравак. Матична основна школа се налази у Купинову,
а подручне се налазе у Обрежу и Ашањи (осмогодишње) и у Огару (четворогодишња).
Здравствена станица се налази у насељу Купиново, а у осталим насељима у обухвату
Просторног Плана се налазе амбуланте. Квалитет објеката и инфраструктурна
опремљеност нису задовољавајући у свим објектима здравства и не постоји служба
хитне помоћи. Сеоска насеља немају домове културе. Библиотека постоји у насељу
Ашања. Информативна делатност организована је преко једне радио станице. Сва
насеља имају фудбалске клубове, а боди билдинг клуб се налази у Огару. Број
изграђених и уређених спортских терена је незадовољавајући.
Заступљеност јавних служби у насељу Грабовци утврђена је према подацима из Плана
генералне регулације насељеног места Грабовци. Предшколско и основно образовање
организовано је у оквиру засебног објекта који се налази у оквир комплекса са
озелењеним површинама и уређеним спортским теренима. У оквиру службе
здравствене заштите у насељу Грабовци налази се амбуланта која својим просторним и
организационим капацитетима задовољава постојеће потребе. Од садржаја културе у
насељу постоји дом културе, а од спортских терена постоји фудбалски терен.
3.1.8. Привреда
Валоризација привредних активности анализираног подручја указује на привредно
недовољно развијено подручје. За сам обухват Просторног плана карактеристична је
рурална привреда, односно привреда која не може да упосли већи број квалификоване
радне снаге и коју карактеришу веома споре структурне промене.
Најзначајнија привредна делатност, односно доминантна активност у насељима у
обухвату Просторног плана је пољопривреда.
Поред пољопривреде постоје значајни потенцијали за развој туризма (богатство
орнитофауне, атрактиван и разнолик очуван пејзаж и богатство ловне дивљачи на
ширем простору, изван строгог Резервата), међутим општа оцена развијености туризма
на простору Обедске баре указује на то да садашње стање не одговара потенцијалним
могућностима развоја туризма.
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Пољопривреда
Пољопривреда представља основну делатност на подручју обухвата Просторног плана.
Већи део предметног подручја лоциран је у општини Пећинци која је изразито ратарски
рејон, са значајном сточарском производњом (нарочито развијеним свињогојством), уз
значајне прерађивачке капацитете који пружају могућност високе финализације
ратарских и сточарских инпута.
У оквиру Резервата важе специфични услови за развој пољопривредне производње,
утврђени на основу режима заштите, а у заштитној зони Резервата пољопривредна
производња треба се одвија на начин да не угрожава укупну стабилност екосистема.
Развој пољопривреде базиран је, пре свега, у заштитној зони Резервата. Производња
на овом делу се постепено преусмерава са конвенционалне производње на систем
биолошког ратарења.
Ово се такође односи и на сточарску производњу, где могућност производње
здравствено безбедне хране, на темељу природних ливада и пашњака, још није
искоришћена у пуном обиму, али је добра основа ратарске производње крмног биља
много боље валоризована, нарочито у свињогојству.
Шумарство и лов
Простор Резервата обухвата следеће газдинске јединице: Купинске греде, Чењин –
Обрешке ширине, Купински кут, Грабовачко – Витојевачко острво, а у заштитној зони:
Јасенска-Белило, Матијевица-Кадионица и Висока шума Лошинци.
Коришћење природних вредности у заштићеном природном добру је дато у Основама
газдовања „Сремска Митровица“ и обухвата коришћење шумских састојина дрвних
сортимената, споредних производа и коришћење туристичког потенцијала. Коришћење
ресурса је контролисано и усклађено са статусом заштите.
Ловно подручје простире се на површини 9749 hа (у заштитној зони и режиму III
степена заштите), у оквиру кога се налазе ловишта „Купиник“ и „Каракуша“. У ловишту
су заступљене врсте крупне и ситне дивљачи (јелен, срна, дивља свиња, лисица, зец,
фазан, дивље патке и друго).
Дивљач је највише распрострањена у режиму II и III степена заштите (појединих врста
има и у заштитној зони) где се налазе баре, ливаде и старе шуме.
Рибља фауна и риболов
С обзиром на то да Обедска бара и водоток реке Саве имају сталну и повремену везу вода из реке Саве доспева у Обедску бару, са њом доспева и ихтиофауна,
хомогенизујући рибљи фонд у обе. Генерално, рибље врсте присутне на предметном
подручју, у суштини су карактеристичне за цео Панонски басен.
На простору Обедске баре распрострањено је 16 врста строго заштићених, заштићених,
ретких и угрожених врста риба. Донимирају аутохоне врсте, али има и унешених
рибљих врста, као што су бабушка (Carassius auratus gibelio) и сунчаница (Lepomis
gibbosus). Број присутних врста риба по сезонама је приближно исти. Доминантне
аутохтоне врсте су: штука (Esox lucius), бодорка црвеноока (Rutilus rutiluс
carpathorossicus), клен
(Leuciscus cephalus cephalus), црвенперка (Scardinius
erythrophthalmus), чиков (Misgurnus fossilis), велики вретенац (Zingel zingel), шаран
(Cyarinus carpio), сом (Silurus glanis) и друге рибље врсте.
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На Обедској бари постоје услови за спортски и рекреативни риболов. Поред спортског
и рекреативног риболова на реци Сави пружа се могућност и за професионално
рибарење мрежама.
Индустрија и терцијарне делатности
Индустрија у обухвату Просторног плана је неразвијена, а делатности терцијарног
сектора још увек нису достигле ниво који захтевају савремени стандарди живљења.
Туризам
Туристички потенцијали на подручју обухваћеном Просторним планом који
представљају основ развоја туризма су пре свега повољан туристичко-саобраћајни
положај, природне и антропогене вредности.
Природне вредности које имају велики биолошки и еколошки значај не могу се у
довољној мери и на адекватан начин валоризовати због неопремљености простора и
неприлагођености простора за туристичке посете. Потенцијално највећу туристичку
вредност има богатство орнитофауне, атрактиван и разнолик очуван пејзаж и богатство
ловне дивљачи на ширем простору изван строгог Резервата.
Од антропогених вредности највећу потенцијалну туристичку вредност има сеоски
амбијент насеља Купиново, остаци града Купиника, црква Св. Луке, остаци цркве Мајке
Ангелине и појединачни сеоски објекти у околним насељима.
Простор заштићеног подручја - Резервата има природњачку, рекреативну и
амбијенталну вредност и представља велики потенцијал за развој туризма, чему
доприноси и положај, односно близина великих градова: Београда, Новог Сада,
Сремске Митровице, Шапца и Обреновца итд., као и развијена путна инфраструктура.
Међутим, на простору Обедске баре садашње стање не одговара
потенцијалним
могућностима развоја туризма и није у довољној мери искоришћен.
Општа туристичка вредност овог простора је потенцијално висока и може имати
национални и међународни значај.
Од облика туризма на простору обухваћеном Просторним планом присутни су
екотуризам, научно-истраживачки, културно-образовни и ловни, а по дужини трајања и
начину организованости излетнички и екскурзиони, индивидуални или групни.
3.1.9. Инфраструктура
3.1.9.1. Саобраћајна инфраструктура
У обухвату Просторног плана постоје следећи видови саобраћаја: путни – друмски и
водни. Путни - друмски саобраћај је основни вид саобраћаја у обухвату Просторног
плана и својим капацитетима задовољава већину захтева за путничким и робним
превозом, док се водни саобраћај користи само повремено, при превозу масовних роба
у транзиту.
Путни - друмски саобраћај омогућује доступност и комуникацију предметног простора
са окружењем и субрегионима. Основни саобраћајни капацитети предметног простора у
домену путног - друмског саобраћаја су:
‑ Државни пут IIб реда бр. 317/Р-121, Пећинци - Суботиште – Купиново;
‑ Општински путeви:
o ОП1/Л-1, Купиново („Споменик“) Ашања-Деч-Шимановци (општина Пећинци),
o ОП2/Л-2, Купиново – граница територије Београда (Прогар)(општина Пећинци),
o ОП4/ Л-4, Обреж-граница општине Рума (Грабовци)(општина Пећинци),
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o ОП5, Кленак – Грабовци (општина Рума),
o ОП6, Платичево – Витојевци – Грабовци - граница општине Пећинци (општина
Рума).
Основни путни правац и у саобраћајном смислу најзначајнији путни капацитет који се
може везати за обухваћени простор је ДП бр. 317, на правцу север – југ. ДП се пружа
од општинског центра Пећинци, преко насеља Суботиште, Доњи Товарник (улазећи у
простор обухваћен Просторним планом, у његов северни део), Огар, Обреж до насеља
Купиново, односно до одбрамбене линије – насипа, односно реке Саве.
Општински путни правци омогућавају везе са категорисаном путном мрежом (ДП бр.
317), а исто тако повезују насеља општинског простора Пећинци са општински
центром, као и са суседном општином Рума (насељима Грабовци, Витојевци и Кленак).
У оквиру катастарских општина у обухвату Просторног плана (КО Купиново, КО Ашања,
КО Обреж, КО Огар и КО Грабовци) налазе се и некатегорисани путеви (шумски,
атарски и приступни путеви) који су радијалног облика и повезују насеља и садржаје
ван грађевинског подручја.

Слика 1. Саобраћајна мрежа у обухвату Просторног плана

Водни саобраћај на простору обухваћеним Просторним планом заступљен је преко
међународног пловног пута реке Саве, без просторно и инфраструктурно прихватно манипулативних и превозних капацитета на предметном сектору пловног пута, изузев
скелског-трајектног прелаза на потезу Купиново-Скела (Обреновац).
Немоторни саобраћај је заступљен преко бициклистичког коридора међународног
ранга. Међународна бициклистичка стаза – цикло коридор Савска рута3 генерално је
позиционирана уз реку Саву, а у северном делу обухвата уз општински пут Купиново –
Прогар у општина Пећинци, све до насеља Прогар у оквиру града Београда.

3 Савска рута није прецизно дефинисана и утврђена ЕУ агендом и за њу је потребна израда студијске и пројектно-техничке
документације.
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Ваздушни даљински саобраћај за потребе овог подручја се одвија преко аеродрома
„Никола Тесла“ (за путнички и карго саобраћај), док се за спортско-туристичке намене
могу користити летилишта у непосредној близини (Мајур – Добановци и 13. мај – Земун
Поље), ван обухвата Просторног плана.
На основу саобраћајних анализа може се закључити да саобраћајна инфраструктура
(путно-друмски и водни саобраћај) у оквиру предметног простора даје добре основе за
надоградњу, реконструкцију чиме би се омогућио брз и лак приступ овом подручју, на
одговарајућем нивоу комфора и саобраћајне услуге, као и брза комуникација у оквиру
предметног простора.
3.1.9.2. Водна и комунална инфраструктура
У свим досадашњим активностима корисника простора у широј и ближој околини
Обедске баре спровођене су активности у правцу мењања начина коришћења
простора, стварањем што повољнијих услова коришћења потенцијала, пре свега
земљишта и воде, у чију сврху су изграђени разни водопривредни системи.
Системи заштите од поплава реке Саве
Насип од Прогара до Купинова високим тереном обухвата:
- леви насип Саве од Прогара до Купинова са котом круне у нивоу стогодишње велике
воде и
- насип према Обедској бари са заштитним зидом висине 0,9 m.
Насип од Прогара ка Купинову уз леву обалу Саве, изведен је 1990-1991. године. На
завршном делу насипа обезбеђена је заштитна висина око 1 m изнад нивоа
стогодишње воде, што је пројектовано и за осталу деоницу насипа. Незавршена
деоница представља слабо место у одбрамбеној линији, формирајући отворену касету
за штићено подручје Купинова. Изградњом преосталог дела пројектованог насипа,
горњи насип, иначе недовољне висине, ће представљати другу одбрамбену линију.
Системи за одводњавање пољопривредног земљишта
Одвођење воде са површина инундационе равни се парцијално спроводи, са циљем да
се освоје нове површине за пољопривредну производњу. У ту сврху су изграђени
системи за одводњавање на сливовима Криваја, Врањ, Ј1 и на делу слива Прогарска
Јарчина, чији преглед је дат у следећој табели:
Табела 3. Системи за одводњавање
Ред.
бр.
1
2
3
4
5

Слив

Реципијент

Начин
одводње

Прогарска Сава
Ц.С.
Јарчина
Крчевине Обедска
Гравитација
бара
Криваја
Обедска
Гравитација
бара
Врањ
Сава
Ц.С.
Ј-1
Инундација
Укупно:

Хидро- Површина
модул
под
система дренажом
1,097

Дужина каналске мреже (m)
Главна
СекунУкупно
дарна
1.400
38.400 431.110 469.510

0

2.075

1.700

3.775

1,16

12.600

64.400

77.000

0,542
0

160

39.800 341.299 381.099
3.100
12.460
15.560
95.975 850.969 946.944

Хидролошке особености подручја Обедске баре представљају истовремено и
потенцијал и ограничење за заштиту и коришћење вода и водотока. Те особености су
последица утицаја човека, чиме је битно поремећен водни режим Баре.
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Те активности би се могле сврстати у неколико категорија:
- промена водног режима површинских и подземних вода;
- изградња објеката и постројења која непосредно или посредно мењају ужу или ширу
околину Обедске баре;
- примена разних хербицида и пестицида у пољопривреди и шумарству;
- разне привредне и друге активности које нарушавају природно стање (слободни
узгој свиња унутар „Потковице“, експлоатација шуме, обрада пољопривредних
површина у оквиру Обедске баре).
Комунална инфраструктура
Насеље Грабовци, као и Витојевци и Грабовци, Кленак, Платичево, поседују месне
водоводе са локалним извориштима. Коначно решење водоснабдевања ових насеља се
види у повезивању на јединствен систем водоснабдевања (Регионални водовод
''Источни Срем'').
Насеља у општини Рума, изузев Руме, не располажу са изграђеном канализацијом (сем
у неким и то делимично) за отпадне воде. Све употребљене воде се одлажу у
индивидуалне септичке јаме из којих садржај понире у подземље. Ове отпадне воде
директно угрожавају квалитет подземних вода, чиниће га неупотребљивим за било
какву намену.
У општини Пећинци снабдевање водом за пиће врши се у свим насељима oпштине
преко насељских водоводних система. Хемијски квалитет воде је различит у зависности
од дубине каптираних слојева. Насеља у општини Пећинци тренутно не располажу са
изграђеном канализацијом (сем у неким и то делимично) отпадних вода. Све
употребљене воде се одлажу у индивидуалне септичке јаме из којих садржај понире у
подземље. Ове отпадне воде директно угрожавају квалитет подземних вода, чинећи их
неупотребљивим за било какву намену.
Одвођење сувишних атмосферских вода у свим насељима у обухвату Просторног плана
одвија се преко отворене каналске мреже, положене уз уличне саобраћајнице, са
уливима у оближње водотоке и мелиорационе канале.
3.1.9.3. Електроенергетска инфраструктура
Преко простора обухваћеног Просторним планом прелази надземна преносна мрежа
400 kV: далековод бр. 406/1, далековод бр. 450 и далековод бр. 409/2, као део
основне преносне мреже Републике Србије и средњенапонска дистрибутивна мрежа
електричне енергије преко које се снабдевају потрошачи у насељима и други садржаји
у простору ван насеља. Електроенергетска мрежа је углавном надземна.
3.1.9.4. Термоенергетска инфраструктура
На подручју обухвата Просторног плана, у делу који се налази у општини Пећинци
нeма изграђених објеката термоенергетске инфраструктуре. Насељена места Огар,
Обреж, Ашања и Купиново нису гасификована.
У обухвату Просторног плана гасификовано је само насеље Грабовци које се налази на
територији општине Рума. Изграђен је дистрибутивни гасовод притиска до 16 bar из
правца насеља Витојевци до МРС „Грабовци“ за снабдевање насеља Грабовци
природним гасом и дистрибутивна гасоводна мрежа притиска до 4 bar у уличним
коридорима насеља до свих корисника природног гаса.
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3.1.9.5. Електронска комуникациона инфраструктура
За потребе насеља и корисника у обухвату Просторног плана изграђена је савремена
електронска комуникациона мрежа у коридорима саобраћајница, а преко спојног пута
путем оптичког кабла повезана је са главним комутационим центром у Сремској
Митровици.
За потребе мобилних комуникација изграђене су базне радио-станице у власништву
оператора мобилних комуникација.
3.1.9.6. Обновљиви извори енергије
На подручју Просторног плана не користе се обновљиви извори енергије (за сада нема
података о коришћењу обновљивих извора енергије).
3.1.10. Стање животне средине
Простор обухваћен Просторним планом обухвата површине које се одликују значајним
природним вредностима, али представља и веома фрагилан простор са угроженим и
деградираним површинама услед вишедеценијског негативног антропогеног утицаја и
последица климатских промена.
Последњих деценија су бројни негативни фактори, као што су: поремећај водног режима,
еутрофикација, сукцесија екосистема, засипање наносима, привредне делатности,
каналске мреже и подизање насипа, те недостатак адекватних мера управљања простором
довели до видних поремећаја у газдовању и коришћењу свих природних потенцијала
подручја. Поремећај режима вода је условљен мелиорационим захватима на околном
пољопривредном земљишту, изградњом водозахвата, копањем - бушењем рени бунара на
обали реке Саве и подизањем одбрамбеног насипа. Смањење отворених водених
површина и влажних ливада, уз губљење мочварног карактера целог подручја, је
негативно утицало на живи свет влажних станишта, а посредно и на потенцијал развоја
региона.
Мониторинг квалитета ваздуха се не врши на подручју обухвата Просторног плана.
Потенцијални извори загађења ваздуха на простору обухвата Просторног плана су
индивидуална ложишта из насеља, сметлишта и саобраћајне манифестације.
Горе наведени негативни утицаји су довели до промене физичко-хемијског квалитета
воде и седимента, измене морфологије терена и структуре биодиверзитета, а нарочито
акватичних заједница.
Према подацима Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
2014. године вршен је мониторинг квалитета површинских вода. на четири локалитета
на територији Просторног плана: низводно од црпне станице, Крстоношића окно,
Равеница канал и Вок Купиново, је показао следеће: „Вода Обедске баре је узоркована
на 4 профила у две серије узорковања. Најлошији квалитет воде је на профилу
Крстоношића окно (профил 4), где су измерене високе вредности БПК и низак
растворени кисеоник, према којима се вода сврстава у класу 5. Профил 9 (Вок) се
карактерише као класа 4 према садржају органске материје (БПК, ТОЦ). Профил
1 (низводно од црпне станице) се карактерише као класа 3 и само на овом
локалитету ниједна од приоритетних супстанци није премашена. Седимент баре на
сва четири локалитета (профили 2, 4, 6) се карактерише као класа 3 према
садржају никла. Измуљени седименти (профиле 3, 4, 5, 6, 7) се карактеришу као класа
3 према садржају никла.“
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Део простора северно од Саве, у заштитној зони Резервата, користи се за интензивну
ратарску производњу, уз неконтролисану примену вештачког ђубрива и хемијских
средстава, што може довести до угрожавања квалитета подземних вода, а индиректно и
вода на предметном подручју.
Насеља у заштитној зони Резервата, Огар, Обреж, Ашања и Купиново која се налазе у
општини Пећинци и насеље Грабовци у општини Рума имају претежно посредан утицај,
али са великим негативним ефектом на стање квалитета вода Резервата. Утицај насеља
на Резерват огледа се преко хидролошког режима (комуналне отпадне воде и процедне
воде са сметлишта), као и преко загађујућих материја емитованих атмосферским путем
у правцу кретања доминантних ветрова.
Насеља на подручју обухвата Просторног плана поседују изграђен водоводни систем.
Ниједно насеље на овом подручју нема ни канализациону мрежу, ни уређаје за
пречишћавање отпадних вода. Отпадне воде се испуштају у септичке јаме.
Анализа присуства радионуклида у узорцима земљишта са простора Војводине (MRĐA
ET AL., 2003) показује повишену концентрација уранијума (238U), што је последица
спирања са обрадивих површина након коришћења фосфатних ђубрива, која у себи
садрже високе концентрације овог радионуклида. Земљишта, путем дисперзије, имају
високу тенденцију усвајања радионуклида у виду трајног резервоара, одакле се
касније потенцијално могу унети удисањем или путем исхране у организам.
Концентрације уранијума (238U), радијума (226Ra), торијума (232Th) и изотопа
калијума (40К) се крећу у границама просека, док је концентрација активног цезијума
(137Cs) нешто виша од оне која је присутна у обрадивим земљиштима. Контаминација
земљишта природним радионуклидима и продуктима са дугим периодом полураспада
представља један од фактора који нарушавају природну равнотежу станишта.
Када је реч о буци, она се може очекивати у периоду интензивног саобраћаја на
саобраћајницима. Кроз територију подручја обухвата Просторног плана пролазе
Државни пут IIб реда бр. 317/Р-121, Пећинци - Суботиште – Купиново, пет општинских
путeва, као и некатегорисани путеви, на којима се обавља саобраћај, а током редовног
коришћења и у случају акцидентних ситуација, представља угрожавајући фактор
великог интензитета. Потенцијална угроженост квалитета животне средине испољава
се кроз: загађивање ваздуха загађујућим материјама примарног и секундарног порекла
(највећи утицај на природно добро имају олово и једињења угљоводоника),
загађивање воде и земљишта током редовног саобраћања возила, као и у случају
акцидентног изливања опасних материја, што може имати дугорочно негативне
последице на квалитет земљишта и високих подземних вода. У најчешће загађујуће
материје спадају: зауљене отпадне атмосферске воде и олово, чије се концентрације
веће од дозвољених могу наћи и до удаљености од 30 m од ивице пута.
На основу регистра сметлишта на територији АПВ, на подручју обухвата Просторног
плана се налази укупно седам сметлишта, а од тога, на територији општине Рума је
једно сметлиште, у КО Грабовци, а осталих шест сметлишта се налази на територији
општине Пећинци: по два у КО Огар и КО Обреж и по једно у КО Ашање и КО
Купиново. Несанитарно одлагање отпада за последицу има загађење ваздуха, воде и
земљишта.
3.1.11. Елементарне непогоде и акцидентне ситуације
Елементарне непогоде
Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на
појаве могућег ризика везано за простор за који се Просторни план ради, као и
прописивање мера заштите за ограничавање последица ризика који могу имати
карактер елементарне непогоде.
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Подручје обухваћено Просторним планом може бити угрожено од: земљотреса, пожара,
метеоролошких појава: атмосферско пражњење и атмосферске падавине (киша, град,
суша), олујних ветрова и поплава.
На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије за повратни повратни период од
475 година, подручје обухвата Просторног плана има утврђен земљотрес јачине VII
степена сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У
односу на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, односно
очекиване деформације објеката. На основу интензитета и очекиваних последица
земљотреса, сматра се да ће се за VII степен манифестовати „силан земљотрес“.
Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се
искључити, без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите.
Могућност настанка пожара је већа у насељеним местима која имају развијенију
привреду, већу густину насељености, производне објекте и складишта робе и
материјала са веома високим пожарним оптерећењем и сл. Могућа појава пожара је и
на пољопривредном земљишту, због држања запаљивих пољопривредних усева у
летњим месецима.
Појава града је чешћа и интензивнија у летњем периоду, а штете се највише
одражавају на пољопривредним културама које су у том периоду и најосетљивије.
Преовлађујући ветрови на овом простору дувају из западног и југоисточног (кошава)
правца, те постоји ризик од јављања штете проузрокован олујним ветровима. Такође
ови ветрови утичу на органски и неоргански свет, као и на многе људске делатности
како непосредно тако и посредно (на приносе у пољопривреди, количину падавина,
исправање тла и биљака, наносе штету, утичу на психофизичко стање људи кроз
повећану или смањену активност и сл.).
Акцидентне ситуације
Према подацима из Регистра севесо постројења на сајту Министарства заштите животне
средине, на подручју обухвата Просторног плана нема постојећих севесо постројења.
Најближе севесо постројење нижег реда налази се у Пећинцима, ван обухвата
Просторног плана, оператера Суноко д.о.о.

3.2. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Простор
обухваћен
оквирном
границом
обухвата
пољопривредно, водно, шумско и грађевинско земљиште.

Просторног

плана

чини

Велики део површина у обухвату Просторног плана чини пољопривредно земљиште, од
чега највећи део површина чини плодно земљиште (обрадиво земљиште). Највећи део
ових површина простире се у заштитној зони Резервата.
Водно земљиште чине река Сава, баре, главни канали и мањи водотоци, најмањи
водотоци и одбрамбени насип.
Површине под шумама и шумским земљиштем су највећим делом присутне уз водоток
реке Саве, у оквиру Резервата, а значајне површине налазе се и у оквиру заштитне
зоне Резервата.
Грађевинско земљиште дефинисано важећим планским документима у општини
Пећинци чине грађевинска подручја насеља Огар, Обреж, Ашања и Купиново, викенд
зона и привредно-радне зоне, а у општини Рума грађевинско земљиште чини
грађевинско подручје насеља Грабовци.
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Специјални резерват природе „Обедска бара“
Резерват представља остатак старих меандара реке Саве, чији је ток померен јужније,
тако да је бара изолована од реке и са њом се непосредно везује једино за време
високих водостаја. Почетни и завршни део лука овог меандра засути су флувијалним
наносима Саве, а овај нанос је само на доњем делу код Купинова пробијен омањом
отоком којом вода из баре повремено отиче у Саву. Меандар има облик скоро праве
потковице са отвором према југу.
У читавом пределу Обедске баре заступљени су различити амбијенти – од отворених
окана, стајаће или слабо проточне воде, преко мањих плићих сталних бара, пролазно
плављених депресија, до уздигнутих „греда“ које вода скоро никада или врло ретко
плави.
На предметном простору постоји низ различитих природних средина, различитих
биотопа, у којима се развио и постоји веома различит биљни свет, почев од биљних
заједница отворених стајаћих и слабо текућих вода преко плитких бара, мочвара,
влажних ливада и влажних шума, до нешто сувљих ливада и шума са високом и јако
сложеном организацијом заједнице. Оваквом разноликом и сложеном карактеру биљног
света одговара и веома различит, богат и сложен животињски свет овог подручја.
Вегетација Резервата представљена је мозаиком шумске, жбунасте, травне, мочварне и
водене вегетације које се међусобно повезане и мозаично се преплићу. Повезаност
појединих типова вегетације условило је њихову велику међусобну зависност. Поред
ове мозаичности вегетацијских типова треба нагласити велику разноврсност флоре у
свим типовима вегетације.
Потребно је истаћи и значај жбунастих, шумских, мочварних и ливадских заједница за
очување јединствене богате и разноврсне птичје колоније на Обедској бари.
У оквиру Резервата постоје четири типа вегетације, а сваки од њих се разликује низом
међусобних различитих заједница и оне имају, свака за себе еколошки, научноистраживачки, културно-историјски значај због свог специфичног састава.
По својим фаунистичким специфичностима Обедска бара и окружење значајно се
разликује од подручја других бара, мочвара и других плавних терена у нашој земљи, а
поготово у ширем подручју Европе. Комплекс еколошких услова, веома бујна вегетација
и други фактори условљавају да том простору живи веома интересантна флора и фауна
од које су неке врсте, посебно птичје, ретке не само у нашој, него и у другим земљама.

3.3. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Основна ограничења у коришћењу простора у обухвату Просторног плана се односе на
мере заштите природе у односу на заштићено подручје.
Основна ограничења у коришћењу заштићеног подручја Резервата и заштитне зоне
Резервата дефинисана су у важећој Уредби о заштити специјалног резервата природе
„Обедска бара“ („Службени гласник РС“, бр. 56/94 и 81/08). Поменутом Уредбом
стављен је под заштиту део подручја Обедске баре као природно добро од изузетног
значаја и сврстан је у I категорију заштите као специјални резерват природе који са
заштитном зоном чини јединствену целину, прописани су режими заштите, дефинисане
су мере очувања, заштите и унапређења наведеног добра, одређен је Управљач који се
стара о Резервату, дефинисане су његове обавезе и регулисана су и друга питања од
значаја за заштиту предметног природног добра.
На заштићеном простору утврђен је тростепени режим заштите.
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Режим заштите I степена се налази у Купинским гредама (локалитет Дебела гора). То је
центар биолошке разноврсности живог света у Резервату. Основне карактеристике
подручја су састојине храста лужњака који подсећа на „прашумски“ облик шума, а
јавља се и сплет мочварних и шумских заједница које обезбеђују изузетну бројност и
разноврсност живог света. За подручје режима I степена заштите спроводе се мере
утврђене Законом о заштити животне средине и искључују се сви видови коришћења
богатства.
Режим заштите II степена обухвата делове Резервата који су испреплетани барама,
депресијама и гредама, где су очувани фрагментирано изворни облици екосистема и
очуваног природног предела са присутношћу значајних аутохтоних поплавних шумских
заједница. Режим заштите II степена прописује ограничено и строго контролисано
коришћење, унапређење и презентацију природних вредности на овим површинама,
кроз забрањене активности.
Режим заштите III степена обухвата делове Резервата у оквиру којих се налазе
површине са мешовитим аутохтоним састојинама храста лужњака, јасена и граба, чисте
састојине храста, јасена и култура ЕА топола (код којих је доста измењена изворна
флора и фауна). Поред шума, у подручју III степена налазе се и значајна станишта
бара, влажних ливада и пашњака. Ове површине заокружују и доприносе укупном
очувању екосистема, угрожених станишта и појединачних специфичних и јединствених
природних реткости. Режим заштите III степена прописује ограничено коришћење,
унапређење и презентацију природних вредности на овим површинама, кроз
забрањене и дозвољене активности.
Уредбом о заштити Резервата утврђена је и заштитна зона у оквиру које су дефинисане
забрањене активности у циљу заштите Резервата.
Остала ограничења у коришћењу простора, а које се односе на:
- заштитни појас линијске инфраструктуре,
- инфраструктурне објекте, комплексе и површине,
- лансирне (противградне) станице,
- метеоролошке станице и
- комплекс специјалне намене
дефинисаће се Нацртом Просторног плана.

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су постизање
рационалне организације и уређења подручја посебне намене усклађивањем његовог
коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним и предеоним
вредностима и потребама социјалног и економског развоја кроз:
- заштиту, уређење и коришћере заштићеног подручја у складу са режимима заштите;
- очување јединственог и најстаријег заштићеног подручја на територији државе;
- рационално коришћење аутентичног сплета мртваја, бара, окана, мочварне
вегетације, влажних ливада и шума које се одликује изузетном биолошком
разноврсности са значајним присуством ретких и угрожених врста од националног и
међународног значаја;
- утврђивање дугорочне концепције и мера заштите, очувања и унапређења
природних вредности и мера за обезбеђење адекватне превенције, минимизирања,
мониторинга и контроле свих облика деградације и загађивања животне средине;
- очување и ревитализација природних вредности и заштита природних елемената
подручја у погледу очувања и унапређења постојећих структура и њихове
међусобне повезаности;
- очување, уређење и одрживо коришћење наслеђених геолошких, геоморфолошких и
хидрографских карактеристика које су важно обележје подручја.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

32

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“
- Материјал за рани јавни увид -

Визија и дугорочни циљ развоја подручја Просторног плана је одрживо коришћење
ресурса и заштита Резервата, као и његово квалитетно унапређење, у складу са
принципима одрживог развоја.
Циљеви израде Просторног плана по областима
Заштита природних добара:
- очување и унапређење основних природних вредности;
- сагледавање стања природних вредности, уз вредновање флоре и фауне;
- идентификација и вредновање угрожавајућих фактора и њихово ублажавање;
- очување мозаичности природних станишта и предела;
- враћање просторног распореда и величине разних типова екосистема (шумских,
ливадских и барских);
- очистити депресије „Потковице“ од дрвенасте и делом жбунасте вегетације;
- на источном и западном рубу кракова „Потковице“ формирати влажне ливаде, као и
код Обрежа;
- одржавати и проширити водена природна окна, као и она настала измуљивањем;
- коришћење влажних станишта од стране птица за исхрану и развој еко туризма.
Заштита вредности карактера предела:
- очување, уређење и одрживо коришћење наслеђених геолошких, геоморфолошких и
хидрографских карактеристика које су важно обележје подручја и дефинишу
вредности карактера предела;
- интегративно сагледавање простора и дефинисање предеоних елемената који чине
јединствен предеони образац;
- обезбеђење адекватне превенције, минимизирања, мониторинга и контроле свих
облика нарушавања препознатих вредности.
Заштита непокретних културних добара:
- валоризација, заштита и презентација културних добара;
- непокретна културна добра треба штитити интегрално са простором у коме се налазе
и третирати их као развојни потенцијал подручја општина и шире.
Заштита и коришћење природних ресурса:
Пољопривредно земљиште:
- оптимална пољопривредна производња уз очување квалитета и заштиту
хемијског загађења пољопривредног земљишта;
- заштита пољопривредног земљишта од пренамене у непољопривредне сврхе;
- заштита од свих врста ерозије.

од

Шуме и шумско земљиште:
- газдовање шумама у складу са одрживим развојем, еколошким принципима и
условима заштите природних добара;
- унапређење стања ловишта и популације крупне и ситне дивљачи и усаглашавање
активности са заштитом природе.
Минерални и енергетски ресурси:
- одрживи развој коришћења минералних и енергетских ресурса и заштите животне
средине;
- функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса, штедња произведене
енергије и стимулисање примене нових технологија производње енергије, нарочито
оних које доприносе рационалном коришћењу, штедњи енергије и заштити животне
средине, као и коришћењу обновљивих извора енергије.
Становништво:
- успоравање процеса депопулације подручја и одржање стационарног становништва;
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- спречавање даљег погоршавања виталних карактеристика популације;
- прилагођавање демографским променама.
Мрежа и функције насеља и јавне службе: Успостављање и очување равнотеже
између просторног развоја заштићеног подручја и мреже насеља и јавних служби.
Привреда:
- валоризација природних ресурса, у привредном смислу, са циљем даљег развоја
пољопривреде, шумарства и туризма;
- динамичнији развој туризма у односу на остале привредне гране;
- развој мале привреде;
- развој и стварање просторних услова за изградњу капацитета терцијарних
делатности (трговине, угоститељства, занатства), посебно у области снабдевања и
пружања услуга посетиоцима, односно туристима.
Пољопривреда:
- одрживи развој пољопривреде;
- рационално коришћење пољопривредног земљишта у складу са Уредбом о заштити
Резервата;
- очување и оптимално коришћење земљишта предвиђеног за пољопривреду и
заштита земљишта од свих врста деградације (заслањивања, претерана употреба
хемијских средстава и др.);
- искоришћавање компаративних погодности подручја за економски исплативу
производњу здраве хране.
Шумарство и лов:
- усклађено коришћење шума као природног ресурса, уз строго поштовање Закона о
заштити природе и Уредбе о заштити Резервата;
- газдовање шумама у складу са одрживим развојем, еколошким принципима и
условима заштите природних добара;
- планско газдовање ловиштем у складу са Уредбом о заштити Резервата.
Туризам:
- утврдити правце развоја одрживог туризма;
- заштићено подручје - Резерват штитити од прекомерног броја туриста и многих
девастација која могу настати, дефинисањем „стандарда носећег капацитета
простора“;
- јачање материјалне базе развоја туризма;
- маркетиншка презентација потенцијала већ постојеће понуде Обедске баре;
- већа улагања у развој екотуризма, руралног туризма и спортско-рекреативног
туризма.
Инфраструктурни системи
Саобраћајна инфраструктура:
- стварање услова за даљи развој саобраћаја који ће поспешити привредни развој
овог простора, а који се заснива на стратешким принципима одрживог развоја
животне средине у оквиру урбаног и околног простора;
- формирање мреже путева (посебно нижег хијерархијског нивоа) која треба да
створи оптималне услове повезивања насеља са окружењем, у циљу остварења
комуникације насеља са локалитетима који су у функцији афирмације предметног
простора.
Водна и водопривредна инфраструктура:
- резервација простора за потребе будућег изворишта за регионално водоснабдевање
становништва;
- рационално коришћење вода, а нарочито вода за пиће;
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- приоритет у коришћењу вода има планска рационализација потрошње и вишекратно
коришћење вода у технолошким процесима;
- побољшање снабдевања водом свих корисника;
- изградња система за одвођење отпадних вода;
- пречишћавање отпадних вода;
- осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних вода;
- усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама;
- заштита квалитета подземних и површинских вода;
- заштита насеља, радних комплекса и пољопривредних површина од спољних и
унутрашњих вода;
- регулациони радови на Сави;
- регулација корита Обедске баре;
- санација источног лука корита Обедске баре (корито баре и канал Вок);
- продубљивање западног лука Обедске баре - Ревенице ради омогућавања дотока
воде у бару.
Енергетска инфраструктура:
- сигурно, квалитетно и поуздано снабдевање енергијом и енергентима кроз
технолошку модернизацију енергетских објеката;
- рационализација потрошње енергије и смањење негативних утицаја енергетских
објеката на животну средину;
Обновљиви извори енергије (ОИЕ):
- стварање услова за повећање и одрживо коришћења потенцијала обновљивих извора
енергије на овом простору;
- супституција електричне и топлотне енергије, енергијом произведеном из
неконвенционалних извора.
Енергетска ефикасност:
- смањење потрошње свих врста енергије, уз обезбеђење истих или бољих услова
коришћења и функционисања објекта; Смањење потрошње необновљивих извора
енергије (фосилних горива) и коришћење обновљивих извора енергије доприноси
заштити животне средине и климатских услова;
- основне мере за унапређење енергетске ефикасности односе се на смањење
енергетских губитака, ефикасно коришћење и производњу и дистрибуцију енергије;
- повећање енергетске ефикасности у свим секторима грађевинарства, саобраћаја и
комуналних услуга, што је и у економском интересу, од значаја за заштиту животне
средине, а у контексту одрживог коришћења и очувања природних ресурса
Електронска комуникациона инфраструктура:
- уравнотежен развој електронске комуникационе инфраструктуре на
Просторног плана, као једног од значајних покретача савремене економије.

подручју

Заштита животне средине:
- усклађивање интереса и рационално коришћење потенцијала планског подручја,
водећи рачуна о еколошким условима и ограниченим капацитетима животне
средине, односно захтевима уређења подручја посебне намене;
- одрживо коришћење ресурса и простора, уз предузимање превентивних мера
заштите основних чинилаца животне средине (воде, ваздуха и земљишта);
- успостављање континуалног мониторинга загађујућих материја, санација и
рекултивација еколошки најугроженијих подручја;
- одрживо управљање водама;
- управљање комуналним и другим врстама отпада сходно Програму за управљање
отпадом;
- интегрисање заштите животне средине у све секторе стратешког планирања и
пројектовања, кроз инструменте процене утицаја (примена SEA, EIA и IPPC);
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- примена савременијих технолошких решења, најбољих доступних технологија (ВАТ)
и концепта чистије производње приликом реализације пројеката који могу имати
негативан утицај на квалитет животне средине, а у складу са условима заштите
природе;
- едукација грађана и подстицање развоја еколошке свести.

5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, ПРЕДЛОГ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И
ОСНОВНИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ПОДРУЧЈЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
5.1. ПЛАНИРАНА
ПРЕТЕЖНА
НАМЕНА
ПОВРШИНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
Основну намену простора у оквиру границе обухвата
пољопривредно, водно, шумско и грађевинско земљиште.

У

Просторног

ОБУХВАТУ
плана

чини

Значајан део простора у обухвату Просторног плана предвиђен је за пољопривредно
земљиште (42,64% површине у обухвату Просторног плана). Највећи део чини
обрадиво пољопривредно земљиште, а мали део чини необрадиво земљиште
(пашњаци, трстици и мочваре). Највећи део пољопривредног земљишта налази се у
заштитној зони Резервата.
Водно земљиште (8,44% површине у обухвату Просторног плана) чине река Сава, баре,
главни канали и мањи водотоци, најмањи водотоци и одбрамбени насип.
Шуме и шумско земљиште заузимају највећи део површине у обухвату Просторног
плана (44,42% површине у обухвату Просторног плана). Шуме и шумско земљиште су
распрострањени у оквиру Резервата, као и у заштитној зони Резервата.
Грађевинско земљиште дефинисано важећим планским документима (4,50% површине
у обухвату Просторног плана) у општини Пећинци чине грађевинска подручја насеља
Огар, Обреж, Ашања и Купиново, викенд зона и привредно-радне зоне, а у општини
Рума грађевинско земљиште чини грађевинско подручје насеља Грабовци. Грађевинска
подручја насеља и грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља која су
дефинисана важећим планским документима, а налазе се у оквиру подручја посебне
намене, преиспитаће се у фази Нацрта Просторног плана и дефинисаће се смернице за
усклађивање просторних планова општина Пећинци и Рума са овим Просторним
планом, као и за израду урбанистичких планова, односно за усклађивање
урбанистичких планова са овим Просторним планом, а у складу са условима заштите
природе и условима надлежних органа, посебних организација, имаоца јавних
овлашћења и других институција.
Просторни план ће садржати правила уређења и правила грађења, са јасно
дефинисаним локацијама, односно садржајима, за:
- директно спровођење,
- примену важеће планске документације,
- усклађивање важеће планске документације са овим Просторним планом и
- даљу разраду, где се укаже потреба за израдом урбанистичког плана или
урбанистичког пројекта.
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Табела 4. Биланс планиране претежне намене површина у оквиру обухвата Просторног плана
ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Необрадиво земљиште (пашњаци, трстици, мочваре)
Остало пољопривредно земљиште
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
Река Сава
Баре
Главни канали и мањи водотоци и најмањи водотоци
Одбрамбени насип
ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Шуме и шумско земљиште
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Грађевинска подручја насеља
Викенд зона
Привредно-радне зоне
Планиране привредно-радне зоне
УКУПНА ПОВРШИНА У ОКВИРУ ОБУХВАТА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ПОВРШИНА
ha
%
12547,12
42,64
314,85
12232,27
2484,32
8,44
933,51
1444,81
41,50
64,50
13072,68
44,42
13072,68
1324,88
4,50
1068,20
3,20
217,75
35,73
29429,00

100

5.2. ПРЕДЛОГ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
На простору обухваћеном оквирном границом обухвата Просторног плана дат је
предлог границе подручја посебне намене. Имајући у виду да према важећој Уредби о
заштити Резервата Резерват са заштитном зоном чини јединствену целину, подручје
посебне намене би према овом предлогу обухватало заштићено подручје - Резерват и
заштитну зону Резервата. У Резервату су утврђени режими заштите I, II и III степена.
Резерват са заштитном зоном обухвата дeо територијe општине Пећинци - катастарске
општине Огар, Обреж, Ашања и Купиново и део територије општине Рума - катастарску
општину Грабовци.
У следећој фази израде овог Просторног плана – Нацрту биће утврђена коначна
граница обухвата Просторног плана, као и граница подручја посебне намене.
За подручје посебне намене Просторним планом биће дефинисана правила уређења и
грађења у складу са условима заштите природе и условима надлежних органа,
посебних организација, имаоца јавних овлашћења и других институција, па је потребно
границу подручја посебне намене дефинисати по катастарским парцелама у сарадњи са
Покрајинским заводом за заштиту природе.
У оквиру предложеног подручја посебне намене, у фази Нацрта ће бити дефинисане
целине и подцелине.
Предлажу се следеће две просторне целине:
- заштићено подручјe – Резерват;
- заштитна зона Резервата.
У оквиру целинe заштићеног подручја - Резервата подцелине ће чинити простори под
режимима заштите (I, II и III степена).
Просторни план ће представљати плански основ за дефинисање активности на
простору подручја посебне намене у области заштите природе, туризма и руралног
развоја, на основу чега ће бити створени услови за реализацију националних,
регионалних и локалних интереса. Концептуални оквир коришћења, уређења и
заштите подручја посебне намене подразумева обезбеђење просторних услова за
реализацују одрживог (уравнотеженог) развоја, у складу са условима заштите који ће
унапредити заштићено подручје и очувати аутохтоност предела.
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6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА ЗА ПРЕДЛОГ ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Просторни план ће пружити смернице за оптимално уређење и одрживо коришћење
простора у односу на режиме заштите природних вредности, са акцентом на научноистраживачки рад, културно-образовни, естетски и туристички значај у контексту
очувања биолошке, геолошке и предеоне разноврсности.
У складу са оценом вредности карактера предела, очување препознатих елемената који га
чине представља један од основних предусловa одрживог развоја подручја посебне
намене. Унапређење карактера предела заснива се на реализацији различитих приступа у
циљу очувања идентитета и презентацији подручја.
У заштићеном подручју-Резервату и заштитној зони Резервата, на основу важеће Уредбе о
заштити Резервата, потребно је уважавати прописане мере и активности које доприносе
очувању, унапређењу и презентацији заштићеног подручја. Заштиту, уређење и развој
заштићеног подручја је потребно спроводити на основу плана управљања, студија,
пројеката, резултата биомониторинга угрожених биљних и животињских врста,
мониторинга вода и других бројних истраживања.
Oчекивани ефекти планирања у области заштите културних добара огледаће се кроз
валоризацију, заштиту и презентацију културних добара и идентификацију културног
наслеђа као туристичког потенцијала, односно као развојног потенцијала подручја
општина и шире.
Коришћење пољопривредног земљишта мора бити усклађено са режимима заштите,
водећи рачуна да се пољопривредна производња у оним деловима у којима је
дозвољена одвија у складу са потребама очувања крхког екосистема, уз минимално
коришћење хемијских препарата и вештачких ђубрива.
У наредном периоду, коришћење и уређење водног земљишта регулисаће се
дефинисањем мера заштите вода, водних објеката и приобалног екосистема, док ће се
коришћење, уређење и заштита водног земљишта у оквиру заштићеног подручја
вршити у складу са донетом Уредбом о заштити Резервата. Посебну важност за
формулисање планских решења, у односу на заштиту и унапређења карактера
предела, имаће мере којима ће се уређивати и користити водно земљиште.
Коришћење, уређење и заштиту шума и шумског земљишта у оквиру заштићеног
подручја – Резервата и заштитне зоне Резервата вршити у складу са донетом Уредбом о
заштити Резервата, односно у складу са одрживим развојем, еколошким принципима и
условима заштите природних добара.
За грађевинска подручја насеља и грађевинско земљиште ван грађевинског подручја
насеља која су дефинисана важећим планским документима, а налазе се у оквиру
подручја посебне намене, дефинисаће се смернице за усклађивање просторних
планова општина Пећинци и Рума са овим Просторним планом, као и за израду
урбанистичких планова, односно за усклађивање урбанистичких планова са овим
Просторним планом, а у складу са условима заштите природе и условима надлежних
органа, посебних организација, имаоца јавних овлашћења и других институција.
Потребно је искористити веће могућности комплементарног развоја насеља (која се
налазе у заштитној зони Резервата) и Резервата, у сврху обогаћивања туристичких
садржаја у самим насељима, а ради одрживог коришћења заштићеног подручја.
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Развој туризма у наредном периоду треба да заузме веће учешће у укупном
привредном развоју подручја обухваћеног Просторним планом. Неопходно је уређење
простора намењеног туризму и његово опремање одговарајућим туристичким
садржајима, у складу са условима очувања и заштите природе.
Реализацијом планских циљева из домена саобраћајне инфраструктуре и њиховом
операционализацијом, непосредни ефекти планирања би се рефлектовали кроз
савремену саобраћајну мрежу која би, на квалитетан и безбедан начин (без значајно
негативног утицаја), обезбеђивала доступност и приступ до свих просторних целина и
садржаја. Примена савремених технологија транспорта омогућила би одрживо
функционисање саобраћаја на предметном простору.
Неопходно је задовољење основних стратешких циљева у складу са стратегијом
развоја енергетике и поуздано снабдевање електричном и топлотном енергијом свих
потрошача и дефинисање коридора и заштитних појасева енергетске инфраструктуре у
подручју посебне намене уз примену мера, у циљу смањења и елиминисања утицаја
на животну средину, као и равномеран развој савремене мреже електронских
комуникација и приступ до сваког корисника.
Заштита природних ресурса и заштићеног подручја подразумева дефинисање низа
мера и активности у циљу заштите воде, ваздуха, земљишта и биодиверзитета чија ће
имплементација кроз процес просторног планирања резултирати квалитетним и
међусобно усаглашеним планским решењима, у контексту даљег одрживог просторног
развоја предметног подручја.
Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Просторног плана
засниваће се на принципима заштите животне средине и одрживог коришћења
подручја, заштите природних ресурса и добара, биодиверзитета читавог подручја и
заштите здравља људи, уз поштовање ограничених капацитета животне средине и
примену мера заштите животне средине.
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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО
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В) ПРИЛОГ
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1. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне
намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“
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2. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне
намене Специјалног резервата природе „Обедскаа бара“ на животну средину
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