ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
од 2010. до 2020. године
(''Службени гласник РС'', бр. 88/2010)
Основни циљ демографског развоја Републике Србије је ублажавање негативних
тенденција, које би се остварило кроз пораст нивоа плодности и позитиван миграциони
биланс и достизање нивоа простог обнављања становништва (стационарне популације)
у дужем временском периоду.
Основни циљ мреже и функције центара је да просторно-функционални развој
Републике Србије буде заснован на моделу функционалних урбаних подручја
(ФУП), која ће бити инструменти уравнотеженог или подношљиво неуравнотеженог
просторног развоја Републике Србије. Према моделу функционално урбаних подручја
Републике Србије, општина Нови Кнежавац не припада ни једном ФУП-у.
Основни циљ развоја села и руралних подручја је повећање квалитета живљења у
руралним подручјима кроз очување, обнову и одрживи развој њихове економске,
социјалне и еколошке виталности, као резултат децентрализације градова и општина.
Такође, основни циљ комуналног опремања и уређења села је унапређење постојећих
и изградња неопходних комуналних система који омогућавају квалитетнији живот и рад
на селу и отварају перспективу развоја.
Основни циљеви 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.
Основни циљ привредног развоја је јачање позиције и привредне конкурентности
Србије и њених регионалних целина на принципима одрживог развоја и веће
територијалне кохезије.
У погледу просторне дистрибуције и организације пољопривреде, посматрано
подручје општине Нови Кнежевац налази се у I Региону у Севернобанатској области,
који обухвата руралне општине у Војводини. Има повољне земљишне и климатске
услове, претежно задовољавајући демографски потенцијал, капитално интезивну
производњу, добру инфраструктуру и повезаност с прерађивачком индустријом.
Општина Нови Кнежевац лоцирана је у Северобанатском округу, у равничарском
подручју, што истиче ратарство као главну грану пољопривредне производње.
Комплементарну пољопривредну производњу представља мешовито сточарство, а као
посебно усмерење овог подручја се предвиђају и препоручују виноградaрство и узгој
лековитог биља.
На основу геофизичких и климатских одлика, као и осталих потенцијала (демографских
и организационих) издвајају се два основна правца усмеравања развоја
пољопривредне производње:
- конвенционална пољопривреда, коригована поштовањем стандарда квалитета
животне средине, заштите здравља људи, животиња и биљака,
- производња хране и пића високе биолошке вредности и познатог географског
порекла у системима органске, интегралне и традиционалне пољопривреде.

Основни циљ управљања просторном дистрибуцијом пољопривреде је остварење
одговарајућег обима и асортимана сигурне понуде квалитетне хране и сировина за
развој конкуретне прерађивачке индустрије.
На бази основног циља, утврђени су следећи оперативни циљеви:
- унапредити продуктивност примарне пољопривредне производње, промовисањем
технолошког прогреса и оптимизирањем односа између земљишта, материјалних
улагања и људског рада,
- повећати економски допринос примарне производње регионалном развоју,
- повећати допринос пољопривреде задовољењу специфичности потреба локалних
заједница,
- обезбедити подршку пословном организовању пољопривредних газдинстава и
других актера руралне економије.
Основни циљ управљања шумама у шумским подручјима је одрживо (трајно)
газдовање шумама, што подразумева управљање и коришћење шума и шумског
земљишта на такав 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.
Захтеви одрживог управљања могу се испунити само ако се обезбеде одређене
претпоставке, а оне обухватају следеће оперативне циљеве:
- унапређивање стања шума;
- повећање површина под шумом (пошумљавањем);
- задовољавање одговарајућих еколошких, економских и социјалних функција шума;
- међугенерацијска и унутаргенерацијска равноправност у односу на вишенаменско
коришћење шума.
План оптималне шумовитости за Северно банатски регион до 2014. године износи
10,1%, што представља повећање површина под шумама са садашњих 2800 hа на
5500 hа.
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.
Оперативни циљеви узгоја дивљачи и развоја ловства су:
- значајно повећање бројности популација ситне дивљачи;
- повећање бројности крупне дивљачи, нарочито аутохтоних и економски
највреднијих врста;
- побољшање структуре (полне и старосне) популација крупне дивљачи и побољшање
квалитета трофеја;
- очување ретких и угрожених врста ловне дивљачи и остале фауне.
На териториј општине Нови Кнежевац на основу рејонирање станишта основних врста
дивљачи и просторно функционалног размештаја ловно узгојних центара, заступљена
је ситна и крупна дивљач.
Основни циљ развоја индустрије је опоравак, повећање секторске и територијалне
конкурентности и запослености обезбеђењем повољних општих, инфраструктурних и
просторних услова, као и њена равномернија просторна дистрибуција, усклађена са
потенцијалом регионалних, урбаних и руралних подручја, захтевима климатских
промена и смањења притиска на ресурсе.

У оквиру развоја и организације туризма на простору општине Нови Кнежевац, према
ППРС, основни циљ је остваривање концепта одрживог развоја. Остали циљеви су:
заокруживање целогодишње туристичке понуде, јачање постојећих и увођење нових
туристичких производа, изградња туристичке инфраструктуре и унапређење система
туристичке сигнализације.
Простор третиран Планом налази се у оквиру туристичког кластера Војводине, унутар
кога припада издвојеној туристичкој дестинацији Горње Потисје, са мањим учешћем
целогодишње понуде. Као пловни туристички правац међународног значаја, река Тиса
представља основу развоја наутичког туризма на простору Општине, а као један од
приоритета просторног развоја туризма до 2014. године издвојено је Горње Потисје. За
развој туризма на простору општине Нови Кнежевац од значаја су: ловни, риболовни,
спортско-рекреативни, циклотуризам и рурални (сеоски) туризам.
Концепт развоја региона северни Банат у окивиру ПП Републике Србије, а који се
односи на простор општине Нови Кнежевац у домену саобраћајне инфраструктуре,
планира да се на овом простору у будућности нађу три вида саобраћаја:
путни/друмски, железнички и водни. У домену путног саобраћаја планирано је
успостављање новог правца: коридор постојећег државног пута II реда бр. 112
(регионалног пута Р-112), наставак државног пута I реда бр. 24 (магистралног пута М24), од Чоке односно Кикинде ка граничном прелазу Ђала (веза са Мађарском), чиме се
употпуњује комплетан магистрални правац државног пута I реда бр. 24 (М-24), тзв.
"Банатска магистрала" .
У домену железничког саобраћаја планирана је модернизација и реконструкција
локалне пруге Кикинда - Банатско Арађелово - државна граница - (Szegedin) и њено
довођење у стање експлоатације за путнички и робни транспорт према захтевима
европских стандарда. У Банатском Аранђелову је планирана нова погранична станица.
У домену водног саобраћаја планирано је интензивније коришћење пловног пута реке
Тисе при превозу масовних роба за потребе овог простора, чак и уз интегрално
повезивање.
Основни циљ у области водопривреде је оптимизација система водопривредне
инфраструктуре и усклађивање развоја водопривредних система са циљевима очувања
животне средине и других корисника простора.
На јединственом водопривредном простору Србије развијају се две класе
водопривредних система: (а) регионални системи за снабдевање водом насеља; (б)
речни системи - у оквиру којих се реализују објекти и мере за интегрално коришћење,
уређење и заштиту вода.
Дугорочна стратегија водоснабдевања у Војводини се заснива на формирању више
регионалних система за водоснабдевање, који се ослањају на акумулационе просторе
површинских вода и заштићена изворишта подземних вода. Из њих ће се снабдевати
највећи број насеља, као и они технолошки процеси у којима је неопходна вода
највишег квалитета. Општина Нови Кнежевац припада регионалном систему Горње
Тисе (извориште: подземне воде из ОВС; насеља и општине које снабдева: Суботица,
Кањижа, Нови Кнежевац, Сента, Ада; надексплоатација ОВС).
Речне системе чине објекти за уређење водних режима, акумулације,
хидроелектране, ретензије за ублажавање великих вода, каналски системи са
уставама, постројења за пречишћавање отпадних вода, захвати воде за разне
технолошке потребе и наводњавање. Општина Нови Кнежевац припада Бачком речном
систему (кључне постојеће акумулације и објекти: Бачки ХС ДТД, ХС Северна Бачка,
ППОВ; кључне нове акумулације и објекти: обнова + повећање проточности, ХЕ
Северна Бачка, ППОВ). У речним системима реализују се објекти и мере који
обезбеђују њихово вишенаменско деловање.

Развој енергетике, у циљу достизања вишег нивоа социо-економског развоја, ићи ће у
смеру усклађивања са привредно-економским развојем, односно усклађивањa развоја
енергетских производних сектора са секторима потрошње. Основни приоритет је
технолошка модернизација свих енергетских објеката, инфраструктурних система и
извора, у свим секторима (нафте, гаса, сектор електроенергетике са преносним и
дистрибутивним системом).
Са аспекта коришћења енергетских извора и енергетске инфраструктуре, као плански
циљ утврђује се 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.
Преносна електроенергетска мрежа ће се развијати у складу са Сратегијом развоја
енергетике РС до 2015. године, односно, развојним документима ЕМС-а. Поред
технолошке модернизације објеката, развој електроенергетске преносне мреже
условљен је и обезбеђивањем нове преносне мреже, услед растуће потрошње,
изградњом прикључака 110 kV за кориснике преносног система и изградњом
трансформаторских станица 110/х kV. Концепција изградње преносне мреже је у
директној вези са изградњом обновљивих извора енергије и растућим потребама.
Развој дистрибутивне ЕЕ мреже одвијаће се у складу са Стратегијом развоја енергетике
до 2015. године, Програмом остваривања Стратегије и Средњорочним плановима
надлежног предузећа ЈП ЕПС-а, односно Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енегије "Електровојводина".
У области термоенергетске инфраструктуре основни циљеви су: гасификација на
предметном подручју на бази усклађених концепција гасификације и топлификације, у
сврху задовољења потреба крајњих корисника у широкој потрошњи; побољшање рада
и поузданости постојеће гасоводне и нафтоводне инфраструктуре, као и њен даљи
развој; функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса; развој и
коришћење алтернативних облика енергије; експлоатација минералних сировина у
складу са одрживим развојем, очувањем и заштитом природних и створених ресурса и
животне средине.
Што се тиче минералних сировина 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.
Основни циљ развоја енергетске инфраструктуре је активно учешће Републике
Србије у планирању и изградњи стратешке - регионалне и паневропске енергетске
инфраструктуре за транспорт нафте и гаса из нових извора снабдевања, укључујући и
ургентну градњу подземног складишта гаса, све у циљу поузданог и сигурног
снабдевања потрошача у Републици Србији.
У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење
обновљивих извора енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног
стандарда и заштиту и очување природне и животне средине. Такође, за остваривање
циља, да се повећа учешће произведене енергије из обновљивих извора енергије, у
концепцији развоја енергетике, неопходно је остварити међусекторско повезивање
енергетике и пољопривреде, шумарства и индустрије, као једног значајног,
потенцијалног испоручиоца и произвођача биоенергије на подручју Војводине
(енергетске биљке, отпад са фарми, брзорастуће шуме, индустријски продукти).
Развој и унапређење електронских комуникација реализоваће се у складу са
просторно-функционалном територијализацијом Републике, а на основу утврђених
планова развоја појединих оператера. Приступиће се потпуној дигитализацији система
електронских комуникација, обезбеђење универзалног сервиса сваком домаћинству,

обезбеђење широкопојасног приступа мрежи сваком привредном субјекту, државним
установама, организацијама и грађанима, обезбеђење најмање по један мобилни
прикључак сваком грађанину, обезбеђење доступности најмање седам радио-ТВ
канала, у дигиталном облику, до сваког становника, потпуна замена аналогне
комутације, као и дигиталне из старије генерације, доградња постојеће мреже
магистралних оптичких каблова, а по потреби реконструкција постојећих релација.
Основни циљеви заштите и одрживог коришћења природног наслеђа су: очување
и унапређење биолошке разноврсности, вредности геонаслеђа и предела, планско,
контролисано и ограничено коришћење природних ресурса и простора као грађевинске
категорије, развој туризма и пољопривреде; повезивање и усклађивање националног
са међународним системом заштите природе.
Концепција развоја заштите биодиверзитета ће се заснивати на:
- Заштити биодиверзитета кроз систем заштите природе у оквиру заштићених
природних добара;
- Заштити великог броја појединачних дивљих биљних и животињских врста;
- Успостављању Пан-европскe еколошке мрежe Natura 2000.
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.
Концепција заштите, уређења и развоја предела подразумева различите приступе
обезебеђивања квалитета предела, који се утврђују Студијом о пределима Србије, а у
односу на циљеве просторног развоја појединих делова Србије, и то:
- Развој усклађен са специфичним развојним и регионалним карактером предела и
физичком структуром насеља на целој територији;
- Јачање и промовисање постојећих и креиреање нових вредности у просторима у
којима је вредност предела и амбијената насеља од посебног значаја за развој
(туристичка, културна подручја) и/или представљају део интернационалних мрежа и
пограничних области;
- Санација и креирање нових вредности у просторима у којима је вредност предела у
потпуности деградирана па је могућа рестаурација или креирање нових вредности;
- Минимизирање негативних и стимулисање позитивних утицаја новог развоја на
карактер и диверзитет предела у просторима са развојним приоритетом.
Основни циљ заштите и одрживог коришћења културног наслеђа је да се културно
наслеђе артикулише као развојни ресурс, заштити, уреди и користи на начин који ће
допринети успостављању регионалног идентитета у складу са европским стандардима
заштите. Општина Нови Кнежавац припада банатском културном подручју.
Основни циљеви у заштити и унапређењу животне средине су заустављање даље
деградације и превентивна заштита од свих планираних активности, које могу угрозити
постојећи квалитет природне и животне средине, уз санацију и ревитализацију
угрожених подручја.
Општина
Нови
Кнежевац,
поред
осталих
јединица
локалне
самоуправе
идентификованих ППРС, сврстана је у подручја угрожене животне средине са мањим
утицајима на човека, живи свет и квалитет живота. За ова подручја треба спречити
даљу деградацију и обезбедити побољшање постојећег стања, како би се умањила
деградираност животне средине као ограничавајућег фактора развоја. Потребно је
одредити најадекватнији начин коришћења природних ресурса и простора са циљем
очувања природних вредности и унапређења животне средине.
У области управљања отпадом дефинисана је неопходност удруживања општина ради
заједничког управљања отпадом чиме ће се успоставити систем регионалних центара
за управљање отпадом. Регионални принцип обухвата сакупљање отпада, изградњу

регионалих депонија за најмање 20 година, сепарацију рециклабилног отпада,
изградњу трансфер станица, као и изградњу постројења за компостирање.
Истовремено, неоходно је радити на санацији постојећих званичних одлагалишта
отпада, која представљају ризик по животну средину и израдити регионалне и локалне
планове управљања отпадом којима ће бити дефинисано управљање отпадом у складу
са Стратегијом управљања отпадом.
Основни циљ је интегрално управљање природним непогодама и технолошким
удесима као основa за обезбеђење услова за ефикасан просторни развој, очување
људских живота и материјалних добара. У том смислу, неопходно је створити добро
организоване и опремљене службе које ће моћи да успешно раде на превенцији од
ових катастрофа, као и на одбрани и отклањању последица, уколико се јаве.
Концепција заштите од природних непогода и тенолошких 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. 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.

