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број 

Назив графичког приказа Размера 

 

1. 

 

 

2. 
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допуна Просторног плана у ширем окружењу 

 

Прегледна карта 2: Детаљнији приказ  Измена и  

допуна Просторног плана – обилазница око Руме 
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1: 10.000 
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УВОД 
 

Изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I 

реда број 19 Шабац–Лозница („Службени гласник РС”, број 40/11) приступило се на 

основу Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и 

државног пута I реда број 19 Шабац–Лозница („Службени гласник РС”, број 88/17, у 

даљем тексту: Измене и допуне Плана). 

 

У складу са Одлуком о изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног 

плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 

21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац–Лозница 

(„Службени гласник РС”, број 78/17), приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измена и допуна Плана на животну средину. 

 

Носилац израде Измена и допуна Плана је министарство надлежно за послове 

просторног планирања, у складу са чланом 47. став 1. Закона о планирању и 

изградњи. 

 

Обрађивач Измена и допуна Плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. 

 

Измене и допуне Плана се односе на обилазницу око Руме. 
 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 

заснива се на обезбеђењу услова за изградњу и планско коришћење простора. 

 

Измена и допуна Плана ће садржати детаљну разраду за планиране намене. Изменама 

и допунама Просторног плана створиће се плански основ у смислу директног 

спровођења. Измене и допуне Просторног плана ће се спроводити локацијским 

условима и урбанистичким пројектима у складу са законом. 

 

На основу чл. 16а 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, 54/13-УС, 98/13-УС, 

132/14 и 145/14), након доношења одлуке о изради плана приступило се изради 

Материјала за рани јавни увид, ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом 

израде Измена и допуна Плана, планираном претежном наменом површина и очекиваним 

ефектима планирања. 

 

Материјал за рани јавни увид Измена и допуна Плана садржи: текстуални и графички 

део и документацију. 
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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Правни основ за израду Измена и допуна Плана представља: 

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14); 

- Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени 

гласник РС", бр. 88/10); 

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

урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15); 

- Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац 

и државног пута I реда број 19 Шабац–Лозница („Службени гласник РС”, број 88/17). 

 

Плански основ за израду Измена и допуна Плана представља: 

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, 

број 88/10); 

- Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП 

Војводине”, број 22/11). 

 

Плански документи од значаја за израду Измена и допуна Плана су: 

- Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд 

(Добановци) („Службени гласник Републике Србије“, бр. 69/03, 147/14); 

- Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“ 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12 и 98/13); 

- 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). 

 
 

1.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 
 

Обухват Измена и допуна Плана утврђен је као административно и просторно одређена 

површина за коју је утврђена потреба измене планског документа. Због свеобухватног 

посматрања простора, и коришћења катастарске општине као извора статистичких и 

других релевантних података, Одлуком о изради Измена и допуна Плана, утврђен је 

обухват у који су укључене територије целе катастарске општина кроз чије подручје 

пролази коридор. 

 

Оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, обухвата део територије општине 

Рума и то целу катастарску општину Рума. 

 

Коначна граница обухвата Измена и допуна Плана, као и границе обухвата просторних 

целина и коридора посебне намене за који је предвиђена посебна намена биће 

дефинисане Нацртом Измена и допуна Плана. 

 

Израда Измена и допуна Плана се односи на обилазницу око Руме. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОСТОРНИ ПЛАН  ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА 
БРОЈ 21 НОВИ САД – РУМА – ШАБАЦ  И ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 19 ШАБАЦ–ЛОЗНИЦА 

- Измене и допуне - 
         - Материјал за рани јавни увид - 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
3 

 

Општина Рума: 

Планови катастра непокретности 

Ред. број Катастарска општина Врста плана Размера Број дет. листова 

1. Рума ДКП – векторски формат     

 

Планови катастра водова 

Ред. број Катастарска општина Врста плана Размера Број дет. листова 
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2.  ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА  
 

2.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 

2020. ГОДИНЕ („Службени Гласник РС“, број 88/11) 
 

Просторни план Републике Србије, као стратешки документ, дефинисао је основне циљеве и 

правце просторног развоја Републике. Унапређење територијалне кохезије, побољшање 

конкурентности и приступачности, а посебно просторно-функционална интегрисаност су са 

становишта развоја планског и утицаја на гравитационо подручје најважнији циљеви. 

Изградња предметне деонице државног пута је реалан фактор за остварење ових циљева.  

 

Основни циљ развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре у Просторном плану 

Републике Србије је: остваривање и развој саобраћајног система Републике Србије, који 

омогућава одрживу мобилност становништва, пружа подршку убрзаном развоју Републике 

Србије и њеној конкурентности у региону и шире на подручју Југоисточне Европе. 

 

У области саобраћајне инфраструктуре, Просторни план Републике Србије је утврдио 

саобраћајне  капацитете који се односе на простор у обухвату Измена и допуна Просторног 

плана. 

 

У оквиру концепта путног (друмског) саобраћаја планиране су одређене активности на 

следећим путним правцима: 

- Државни  пут  I реда бр.21 (М-21), Нови Сад – Ириг – Рума – Шабац – Коцељева – 

Ваљево –Косјерић – Пожега – Ариље – Ивањица - Сјеница,  

- Државни  пут  II реда бр.120 (Р-103),  државна граница са Хрватском (гранични прелаз 

Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци – Обреновац, 

- Државни пут II реда бр.314 (Р-106), Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики 

Радинци - Рума - веза са државним путем 120. 

 

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.  
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У оквиру концепта развоја железничке мреже Србије на подручју обухвата Просторног 

плана егзистираће следеће железничке пруге: 

- Е 70 коридор Х: Београд - Стара Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik); 

- Рума-Шабац - Распутница Доња Борина - државна граница - (Зворник Нови). 

 

Планира се ревитализација ових пруга (приоритет коридор Х), у циљу повећања 

доступности овим просторима и задржавање коридора свих раније укинутих пруга са 

циљем обнове уз претходно утврђену оправданост. 

 

Дефинисање функционално-урбаних подручја (ФУП) указују на правац будућег 

одрживог и територијално хомогеног (уравнотеженог) развоја мреже насеља. У 

планираној структури насеља, Рума је центар субрегионалног значаја, која има 

специфичну локацију (близина Коридора X).  

 

Један од основних циљева просторног развоја Републике Србије је заштита и 

унапређење животне средине, као основа уравнотеженог развоја, коришћења и 

уређења простора, што се, пре свега, односи на: заустављање даље деградације, 

превентивну заштиту од свих планираних активности које могу угрозити постојећи 

квалитет животне средине, уз санацију и ревитализацију угрожених подручја. 

 

 

2.2. ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ („Службени лист АПВ“, број 22/11) 

 

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). 

 

У складу с тим предвиђене су активности на: 

- путном правцу државни пут I реда Нови Сад (М-7) - Рума - Шабац (М-21) (са краком 

за Лозницу и веза са Босном и Херцеговином (М-19)) - Ваљево - Пожега и даље веза 

ка Ивањици (М- 21.1); 

- реализацији (пројектовање и изградња) обилазнице око насеља  Руме, као сегмента 

постојећег путног правца. 

 

У оквиру концепта развоја железничке мреже АП Војводине  први приоритет је 

реконструкција магистралне пруге Е 70 коридор Х: Београд - Стара Пазова - Шид - 

државна граница - (Tovarnik), као и ревитализација и модернизација у складу са 

приоритетним потребама и могућностима финансирања, регионалне  пруге, Рума-

Шабац - Распутница Доња Борина - државна граница - (Зворник Нови). 

 

Имајући у виду значај пољопривредног земљишта, 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 и контрола коришћења плодних ораничних земљишта у непољопривредне 

сврхе. 

 

Према просторној диференцијацији животне средине коридори државних путева 

првог и другог реда представљају подручја угрожене животне средине. 
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2.3. ИЗВОДИ ИЗ ПЛАНОВА И ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
 

2.3.1.  Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница 

Хрватске - Београд (Добановци) („Службени гласник РС“, број 69/03) 

 

Обухват Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске - 

Београд (Добановци) се преклапа са обухватом Измена и допуна Просторног плана на 

територији катастарске општине Рума. 

 

Основни циљеви коришћења путних саобраћајница у инфраструктурном коридору 

аутопута са становишта интереса локалних заједница су што рационалније 

укључивање на аутопут и његово коришћење од стране локалног становништва у 

погледу безбедности одвијања саобраћаја аутопутем, обезбеђења довољне 

приступачности и довољног броја укрштања. 

 

Веза аутопута Е-70 са окружењем остварује се путем петљи и денивелисаног 

укрштања. 

 

2.3.2.  Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода 

„Јужни ток“ („Службени гласник РС“, бр. 119/12 и 98/13) 

 

Општи циљ ППППН транснационалног гасовода „Јужни ток“ је изградња и 

функционисање дела коридора транснационалног гасовода „Јужни ток“ кроз Србију 

који ће допринети просторној и енергетској интеграцији Србије у европско окружење 

редовним, стабилном и еколошки оправданом снабдевању гасом потрошача у Србији, 

као и транзиту гаса ка државама средње и западне Европе.  

 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I 

реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац–Лозница 

(Измене и допуне) се пoклапа са Просторним планом подручја посебне намене 

транснационалног гасовода „Јужни ток“ у општини Рума. 

 

На територији општине Рума коридор одвојка гасовода пружа се паралелно са 

пругом Београд - Стара Пазова - Рума - Сремска Митровица у дужини од око 7,0 km. У 

наведеној дужини коридор крака гасоводасе након 1,0 km од уласка на територију 

општине Рума укршта са ДП II реда бр. 119 и каналом Шеловренац, затим прелази 

преко локалитета „Војковац“ (к.о. Путинци), даље пролази на око 520,0 m јужно од 

грађевинског подручја насеља Путинци, затим коридор одвојка гасовода пролази 

северно од локалитета „Црњевци“ (к.о. Путинци) одакле се одваја од пругеБеоград - 

Стара Пазова - Рума - Сремска Митровица пружајући се у правцу југозапада. Коридор 

одвојка гасоводадаље прелази преко Шевиног брега, затим јужно од локалитета 

„Забрана“ (к.о. Добринци) где се укршта са ДП II реда бр. 117, даље коридор одвојка 

гасовода пролази на око 850,0 m северно од грађевинског подручја насеља Добринци и 

на око 690,0 m југоисточно од грађевинског подручја насеља Краљевци, пружајући се 

даље у правцу југозапада, коридор одвојка гасовода прелази преко локалитета 

„Међице“ (к.о. Краљевци) и „Вртлог“ (к.о. Рума) између којих се укршта са ауто-путем 

Е-70 Београд-Загреб, даље прелази преко локалитета „Одеровци“ (к.о. Хртковци) и 

улази на територију града Сремска Митровица. 
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2.3.3. Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање 

Срема („Службени лист АПВ“, број 57/17) и Просторни план подручја 

посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени 

лист АПВ“, број 57/17) 

 

КО Рума се налази у обухвату:  

- Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема; 

- Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни 

Срем“. 

 

Сагледавањем целокупног обухвата Просторног плана система за наводњавање Срема 

и значаја посебне намене, може се закључити да планирана решења у области 

наводњавања и водоснабдевања неће бити у колизији са Изменама и допунама Плана. 

Применом и имплементацијом планских решења, омогућава се одговарајуће и 

квалитетно остваривање наводњавања водоснабдевања, уз поштовање концепта 

одрживог планирања и развоја и уз усаглашеност плана са постојећим и планираним 

наменама и функцијама у окружењу. 

 

2.3.4. Техно-економска анализа варијантних решења обилазнице рума 
 

За потребе израде Материјала за рани јавни увид Измена и допуна Плана коришћена је 
„Техно-економска анализа варијантних решења обилазнице Рума“ урађена као потреба 

за утврђивањем предметне трасе обилазнице око Руме, која је саставни део коридора 

Нови Сад – Рума – Шабац – Лозница – Граница са БиХ. 
 

Циљ техно-економске анализе је да на основу постојеће мреже путева, основних 

техничко експлоатационих података о постојећем коридору државног пута и 

планираним варијантним решењима, анализом саобраћајних токова (постојећи и 

прогнозирани), анализом саобраћајних незгода на постојећем коридору и планираног 

саобраћаја на варијантним решењима, анализом економских трошкова експлоатације 

постојећег коридора и варијантних решења, анализом економске користи које ће бити 

за варијантна решења и економским вредновањем варијантних решења, утврдити 

предлог за усвајање варијанте коридора предметне деонице државног пута на подручју 

општине Рума. 

 

Техно-економска анализа ће бити основа за дефинисање планских решења у Изменама 

и допунама Просторног плана, уз идејно решење које ће се радити у оквиру израде 

Идејног пројекта државног пута обилазнице око Руме. 

 

 

3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 
ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА  

 

3.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  
 

3.1.1. Природни услови  

 

У морфолошком погледу, терен на посматраном простору је представљен благо 

заталасаном равницом која се спушта са обронака Фрушке горе на северу, до корита 

реке Саве на југу. Највећи део терена у разматраном  коридору (на простору потеза 

Рума–Јарак) припада овом типу рељефа, са пространим заравњењима - алувијалним 

равнима реке Саве и њених притока. Одликује се веома благим нагибом падина или је 

он готово потпуно хоризонталан.  
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У складу са геоморфолошким карактеристикама може се констатовати да се посматрано 

подручје највећим делом налази на лесној заравни. Лес изграђује благе заравни 

северисточно и источно од Руме, док су језерско-лесоидни седименти заступљени на 

деловима терена јужно и југоисточно од Руме. 

 

Геолошке крактеристике - подручје општине Рума састављено је од стена различите 

старости и на релативно малом пространству заступљена је читава геолошка прошлост, 

од најстаријих палеозојских творевина преко мезозоика, неогена и квартара, до 

најмлађе геолошке периоде која траје и данас. 

 

Инжењерско-геолошки и геотехнички услови и ограничења коридора анализирани су 

за ниво Генералног пројекта. 

 

Језерско - лесоидни седименти, заступљени на деловима терена јужно и југоисточно од 

Руме. Изграђени су од пескова, прашинастих пескова и глина, ређе шљункова, и 

акватичног леса, који у завршном седиментационом циклусу преовлађује. Дебљина 

ових наслага је променљива, од 20-50 m. 

 

Еолске творевине - лес, изграђује благе заравни северисточно и источно од Руме, а у 

истражном простору нарочито је заступљен на јужним обронцима Фрушке горе (потез 

Ириг - Рума), као и на вршним деловима - платоима обронака Фрушке горе, ка Дунаву. 

Локално раздељен погребеним земљама у три до четири нивоа. Дебљине променљиве, 

до 10 m, локално и веће, до 30 m. 

 

Савремених инжењерско-геолошких појава и процеса у коридору будуће саобраћајнице 

нема. 

 

Климатске карактеристике – посматрано подручје припада појасу умерено-

континенталне климе са великим годишњим колебањима температуре. Средња 

годишња температура ваздуха се креће у границама од 11,1°C до 11,8°C. Најнижи 

регистровани апсолутни минимум износио је -30,7°C, а највиши апсолутни максимум 

41,5°C. Просечна вишегодишња вредност годишњих сума падавина на разматраном 

простору креће у границама од 600 mm до 816 mm. У просеку највише падавина има у 

периоду мај-јуни 31-34%, а најмање у периоду јануар-март 18-21% укупних годишњих 

падавина. Мразни дани су просечно годишње заступљени са 22,2%, а просечна 

годишња заступљеност ледених дана износи 5,3%. Учесталост топлих и јако топлих 

дана (25°C и 30°C) износи 25,3%, односно 8% годишње. Источни ветар има највећу 

учестаност и заступљен са 242‰, а најмању јужни ветар са 19‰ у годишњој 

расподели.    

 

3.1.2. Природне вредности и непокретна културна добра  

 

У близини трасе обилазнице Рума нису идентификовани објекти или целине које 

спадају у категорију заштићених природних и непокретних културних добара. Такође у 

непосредном окружењу предметног пута нису идентификована археолошка налазишта, 

па се може сматрати да просторних последица и утицаја нема на поменуте садржаје. 

 

Код утицаја на пејзаж може се посматрати заузимање површина за потребе изградње  

пута које се може поделити у две основне категорије. Ради се о површинама које се 

бесповратно ангажују за потребе пута и површинама које се најчешће ангажују 

привремено у току саме изградње. 
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3.1.3. Становништво, мрежа и функције насеља и привреда  

 

Обилазница око Руме, предмет Измена и допуна Плана, пролази поред насеља Рума  са 

источне стране. Према Попису становништва 2011. године, општина Рума је имала 

54.339 становника, а сам центар општине је имао 30.076 становника. 

 

Према хијерархији и значају, Рума представља субрегионални центар који припада 

функционалном урбаном метрополитенском подручју Београда, заједно са општинама 

Стара Пазова, Опово, Пећинци, Панчево и Инђија. 

 

Посматрајући регионални ниво, перспективу у функционалном повезивању имају и 

градови и насеља која припадају територијама суседних општина, Шид - Сремска 

Митровица - Рума – Пећинци, захваљујући свом положају на траси коридора X. 

 

Основно стратешко опредељење општине Рума представља ревитализација читавог 

простора општине путем динамичнијег и складнијег развоја привреде, привредне и 

друштвене инфраструктуре и подизања друштвеног стандарда.  

 

Општина Рума се налази на пресеку развојних коридора Х и регионалног развојног 

коридора (Шабац) - Рума - Нови Сад - Зрењанин - граница са Румунијом (Е-70 – 

граница са Румунијом), што представља изузетни развојни потенцијал, имајући у виду 

да је постојећа радна зона лоцирана са обе стране коридора државног пута I реда  

бр. 21. 

 

Друштвено-економски циљеви саобраћајних пројеката се углавном односе на 

побољшање услова за превоз робе и путника, (повећање приступачности), као и 

побољшање квалитета животне средине и добробити становништва. Предметна друмска 

обилазница око Руме је од посебног значаја за унапређење путничког и теретног 

саобраћаја с обзиром да је обилазница саставни део саобраћајног коридора Нови Сад – 

Рума – Шабац – Лозница – граница са Босном и Херцеговином. 

 

3.1.4. Инфраструктура 

 

Саобраћајна инфраструктура 

 

У обухвату Измена и допуна Плана постоје следећи видови саобраћаја: путни – 

друмски, и железнички. Путни - друмски саобраћај је основни вид саобраћаја у 

обухвату Измена и допуна Плана и својим капацитетима задовољава већину захтева за 

путничким и робним превозом, док се железнички користи само при превозу масовних 

роба и делимично путника (железница).  

 

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  I реда бр.21 (М-21), Нови Сад – Ириг – Рума – Шабац – Коцељева – 

Ваљево –Косјерић – Пожега – Ариље – Ивањица - Сјеница,  

- Државни  пут  II реда бр.120 (Р-103),  државна граница са Хрватском (гранични прелаз 

Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци – Обреновац, 

- Државни пут II реда бр.314 (Р-106), Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики 

Радинци - Рума - веза са државним путем 120. 

 

Основни путни правац који омогућује даљинска и транзитна кретања, као и везе са 

центрима међународног (Нови Сад) и националног ранга (Шабац), је  ДП бр.21. Овај 

путни  је и   основни абсорбер свих саобраћајних збивања у  општини Рума.  ДП II реда 

(бр.120, бр 314) су саобраћајни капацитети који омогућавају субрегионално и 



ПРОСТОРНИ ПЛАН  ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА 
БРОЈ 21 НОВИ САД – РУМА – ШАБАЦ  И ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 19 ШАБАЦ–ЛОЗНИЦА 

- Измене и допуне - 
         - Материјал за рани јавни увид - 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
9 

 

регионално повезивање, а такође су и путеви који омогућују изворно-циљна кретања и 

омогућују квалитетна међунасељска повезивања у обухвату Измена и допуна Плана. 

 

Железнички саобраћај је својевремено имао врло важну улогу у развоју овог 

подручја. Међутим, са експанзијом друмског саобраћаја, железнички саобраћај, због 

својих недостатака (фиксиране линије кретања, потребе преседања при промени 

правца кретања и друго), изгубио је позиције које је некад имао. 
 

У ранијем периоду (седамдесетих и почетак осамдесетих година прошлог века), знатан 

број пруга регионалног и локалног значаја је укинут. Од пруга које су магистралног и 

регионалног значаја, које тренутно функционишу, треба издвојити правце:  

- Е 70 коридор Х: Београд - Стара Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik); 

- Рума-Шабац - Распутница Доња Борина - државна граница - (Зворник Нови). 

 

Железнички саобраћај има мали удео у транспортним кретањима на подручју 

обухваћеном Просторним планом. Уз бољу организацију и модернизацију капацитета 

(пруге, постројења и превозна средства), због веће удобности у односу на аутобуски 

превоз, могао би имати значајно учешће у туристичким кретањима првенствено код 

путовања већег броја путника. 
 

На основу саобраћајних анализа може се закључити да саобраћајна инфраструктура 

(путно-друмски и железнички саобраћај) у оквиру овог простора даје добре основе за 

надоградњу, реконструкцију, чиме би се омогућио брз и лак приступ овом подручју из 

више праваца, на нивоу високог комфора и саобраћајне услуге, као и брзе и лаке 

комуникације у оквиру овог простора. 

 

Енергетска инфраструктура  

 

На простору обухвата Измена и допуна Плана изграђена је транспортна (притиска 

већег од 16 bar) и дистрибутивна (притиска до 16 bar) гасоводна мрежа.  

 

Такође, у обухвату Просторног плана налазе се и планирани инфраструктурни коридор 

транснационалног гасовода „Јужни ток“ одвојка гасовода ка Републици Српској (Босна и 

Херцеговина). 

 

Снабдевање електричном енергијом потрошача на подручју обухвата Просторног плана 

врши се из трафостанице 110/35/20 kV „Рума 2“ и трафостанице 110/35 kV „Рума 1“, 

преко 10 kV и 20 kV водова и трафостаница 10(20)/0,4 kV. Прикључни 110 kV 

далеководи  до  трафостаница 110/35/20 kV „Рума 2“ и 110/35 kV „Рума 1“ долазе из 

правца Новог Сада и Сремске Митровице. Преко подручја Просторног плана прелази и 

400 kV преносни вод бр.409/2 РП Младост-ТС Ср. Митровица 2.  
 

Електронска комуникациона инфраструктура  

 

За потребе корисника у обухвату Измена и допуна Плана изграђена је електронска 

комуникациона мрежа задовољавајућег капацитета у коридорима саобраћајница, а 

преко оптичких каблова насеља су повезана са комутационим центрима у Руми и 

Сремској Митровици.  

За потребе мобилних комуникација изграђене су базне радио-станице у власништву 

оператора мобилних комуникација. 

 

3.1.5. Стање животне средине  

 

Стање животне средине у смислу доминантних постојећих утицаја на анализираном 

простору обележавају негативне последице које су производ урбанизације и постојећих 

саобраћајних система. На коридору планиране саобраћајнице егзистирају депонија 



ПРОСТОРНИ ПЛАН  ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА 
БРОЈ 21 НОВИ САД – РУМА – ШАБАЦ  И ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 19 ШАБАЦ–ЛОЗНИЦА 

- Измене и допуне - 
         - Материјал за рани јавни увид - 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
10 

 

одпада и циглана, што представља конфликт у простору који је неопходно решити уз 

примену одговарајућих просторних, економских и техничких анализа. У постојећем 

стању, сходно томе, простор у обухвату Измена и допуна Плана је у одређеној мери 

деградиран, а изградњом планиране саобраћајнице очекивано је да степен деградације 

буде у одређеној мери смањен. 
 

 

3.2. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА  
 

Основно концепцијско опредељење у Изменама и допунама Плана је резервисање 

простора за коридор државног пута I реда уз задовољење основних планско – 

техничких елемената, рационалнијег коришћења постојећих капацитета, 

реконструкције и изградње остале путне инфраструктуре, у циљу побољшања 

повезаности простора са ближим и даљим окружењем уз валоризацију потенцијала 

ужег и ширег утицајног подручја. 

 

Основна намена простора одређена је важећим плановима који су дефинисали 

грађевинско, пољопривредно, водно и шумско земљиште. У односу на то, измена и 

усклађивање тих планова и њихових намена у простору односиће се искључиво на 

подручје посебне намене, односно коридора планираног пута. 

 

Реализацијом планских решења, односно изградњом планираног коридора, доћи ће до 

повећања површине под изграђеним грађевинским земљиштем. 

 

 

3.3. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Основна ограничења коришћења простора односе се на заузете и изграђене површине 

намењене привредним и комерцијалним садржајима на деоници која је предмет Измена 

и допуна Плана. Положај разматраних варијанти обилазнице налази се између насеља 

Рума, радних комплекса и пољопривредних површина. Положај трасе постојећег 

коридора пресеца токове комуникације између насеља Рума и привредно 

комерцијалних садржаја у радним зонама. 

 

Изградњом планираног саобраћајног коридора доћи ће до промене досадашњег режима 

коришћења простора. Изменама и допунама Плана ће бити дефинисан коридор 

потребан за функционисање саобраћаја са заштитним зонама. Планирано коришћење 

земљишта утицаће на намену површина у просторно-планској и урбанистичкој 

документацији општине Рума на делу који се односи на пролазак коридора државног 

пута. 

 

Евидентна ограничења даљег развоја подручја у обухвату Измена и допуна Плана 

представљају изграђени садржаји уз постојећи државни пут, депонија отпада, комплекс 

циглане, као и енергетски коридори на траси изабране варијанте која ће бити предмет 

Измена и допуна Плана. 

 

 

4. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА  
 

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је дефинисање планског основа и 

обезбеђење просторних услова за преиспитивање решења обилазнице око Руме и 

појединих намена и правила уређења и грађења, чиме ће се омогућити спровођење 

предметног планског документа и реализација планираних садржаја. 
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Циљ дoнoшeњa измена и допуна Плaнa je доношење најбоље варијанте обилазнице око 

Руме и то вишекритеријумским вредновањем, које је извршено применом поступка 

познатог под називом Cost benefit analysis (CBA) - анализа трошкова и добити. 

 

Циљеви израде Измена и допуна Плана су: 

- утврђивање планских решења којима се резервише простор за инфраструктурни 

коридор, утврђује режим заштите коридора и контактних подручја, као и обезбеђују 

услови за укрштање и пролазе; 

- обезбеђење веће интегрисаности подручја и повећање мобилности становништва 

рационалним инфраструктурним повезивањем, реконструкцијом постојећих 

инфраструктурних система, побољшањем њиховог функционисања и изградњом 

нових делова мреже и објеката; 

- дефинисање просторних услова и планских решења за планиране саобраћајне и 

друге инфраструктурне системе;  

- дефинисање односа са осталим наменама и инфраструктурним системима у 

непосредном контакту; 

- усаглашавање и решавање потенцијалних конфликата везаних за пролазак 

коридора кроз грађевинско и пољопривредно земљиште; 

- омогућавање остварења принципа одрживог развоја и очувања пољопривредног 

земљишта; 

- контрола утицаја планираних активности на окружење; 

- заштита и одрживо коришћење природних ресурса у складу са мерама заштите 

животне средине 

- Минимизација негативних утицаја и решавање просторних конфликата у складу са 

основним принципима одрживог развоја. 

 

 

5.  ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, ПРЕДЛОГ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И 

ОСНОВНИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ПОДРУЧЈЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  
  

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 

заснива се на обезбеђењу услова за изградњу и планско коришћење простора. 

 

Изменама и допунама Плaнa изабраће се најбоља варијанта обилазнице око Руме и то 

вишекритеријумским вредновањем, које је извршено у „Техно-економској анализи 

варијантних решења обилазнице Рума“ применом поступка анализе трошкова и добити. 

Анализа трошкова и добити је свеобухватна процена сагледавања техничке 

изводљивости, економске оцене, процене утицаја на животну средину, утицаја на 

просторне последице и процену ризика пројекта. 

 

Измена и допуна Плана ће садржати детаљну разраду за планиране намене. Изменама 

и допунама Пплана створиће се плански основ у смислу директног спровођења. Измене 

и допуне Плана ће се спроводити локацијским условима и урбанистичким пројектима у 

складу са законом. 

 

 

6.  ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА ЗА ПРЕДЛОГ ПОДРУЧЈА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  

 

Спровођењем Измена и допуна Плана очекују се следећи ефекти уређења и коришћења 

простора: 

- унапређење функционалности државног пута и омогућавање реализације радова на 

изградњи који ће значајно унапредити саобраћајне елементе и еколошке параметре; 
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- обезбеђење планског основа којим се одређује простор за изградњу државног пута, што 

подразумева обезбеђење услова за издавање локацијских услова за реализацију 

државног пута; 

- повећање приступачности подручју утицаће на обезбеђење економичнијег, ефикаснијег 

транспорта људи и роба, као и стварање предуслова за унапређење туристичке 

понуде. 

 

Обзиром на утицај планираног коридора на непосредно и шире окружење, очекиване 

измене у наменама простора односиће се на повећану привредну активност, изградњу 

или реконструкцију комуникација нижег нивоа. Унапређење система транспорта људи и 

добара, кроз изградњу и унапређење инфраструктуре, има за резултат раст привреде. 

Главни ефекти таквог раста везују се за краткорочне и дугорочне ефекте, који настају 

услед директних уштеда због ефикаснијег транспорта људи и добара. Даље последице 

имају утицаја на екомонију обима (кроз шири приступ тржиштима производа, услуга и 

радне снаге, ефикаснију логистику, као и на диверсификацију производа и услуга). 

 

Очекивани ефекти планирања у погледу унапређења начина коришћења простора се 

односе на резервисање простора за коридор планираног пута уз задовољење основних 

планско-техничких елемената, рационалније коришћење постојећих капацитета, 

реконструкцију и изградњу путне и остале инфраструктуре у циљу повезаности 

простора са ближим и даљим окружењем уз валоризацију потенцијала ужег и ширег 

утицајног подручја.  

 

У процесу дефинисања могућих утицаја, потребе за заузимањем површина се морају 

сагледати и са еколошког становишта и предузети одговарајуће мере у смислу 

смањења утицаја на најмању могућу меру. 

 

Изградња саобраћајног инфраструктурног коридора ће утицати на даљи развој центара 

у оквиру мреже насеља, где ће се утицај огледати у побољшању појединих постојећих 

комуникација и успостављању нових, као и у скраћивању времена путовања између 

насеља. 
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