


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

- Нацрт плана - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 

НАЗИВ ПЛАНСКОГ 

ДОКУМЕНТА: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА – Нацрт плана - 

   

 

НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА ИНЂИЈА 

   

 

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:  ОПШТИНСКА УПРАВА 

 Одељење за урбанизам и комунално-стамбене 

послове и заштиту животне средине 

 

 

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: ЈП „Завод за урбанизам Војводине“  

 Нови Сад, Железничка 6/III 

 

 

ДИРЕКТОР: Предраг Кнежевић, дипл.правник  

 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА: др Александар Јевтић, дипл.инж.грађ. 

 

 

Е-БРОЈ:  2644 

   

 

ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР:   Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх. 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ:   Јасна Ловрић, дипл.инж.арх. 

                                                    Јелена Јовић, дипл.инж.арх. 

   Далибор Јурица, дипл.инж.геод. 

                                                    Милко Бошњачић, мастер дипл.инж.геод.  

                                                    Зоран Кордић, дипл.инж.саоб. 

   Бранко Миловановић дипл.инж.мелио. 

  Зорица Санадер, дипл.инж.ел. 

   Милан Жижић, дипл.инж.маш. 

мр Љубица Протић Еремић, дипл.инж.хорт. 

   Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх. 

   Радованка Шкрбић, дипл.инж.арх. 

   Марина Митровић, маст.проф.географ. 

  Теодора Томин Рутар, дипл.правник 

Драган Морача, грађ.техн.  

  Ђорђе Кљаић, геод.техн. 

Драгана Матовић, оператер 

Душко Ђоковић, копирант 

 

 
 
 
 
 
 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

- Нацрт плана - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 

УВОД  .................................................................................................................. 1 
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ................................ 2 
1. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ........................... 2 
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА ........................................... 6 
3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА ............................................ 28 
4. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ............................................................. 29 
 

В) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
 

Р. 

бр. 

Назив рефералне карте 

 

Размера 

0. 

 
 

1. 

1.1. 

 

1.2. 

 
 

2. 

 
 

3.   

 

3.1. 

3.2. 

 

 
 

4. 

4.1. 

4.2. 

Просторни план општине Инђија – Реферална карта бр. 1 Намена 

простора - Извод  
 

Реферална карта бр. 1 - Намена простора са изменама и допунама 

Реферална карта бр. 1 - Намена простора - Детаљ 1 – Локација 1 КО 

Крчедин 

Реферална карта бр. 1 - Намена простора - Детаљ 2 – Локација 2 КО 

Љуково 
 

Реферална карта бр. 2 - Мрежа насеља и инфраструктурни системи 

са изменама и допунама 
 

Реферална карта бр. 3 - Туризам и заштита простора са изменама и 

допунама  

Реферална карта бр. 3 - Туризам и заштита простора - Детаљ 1 – 

Локација 1 КО Крчедин 

Реферална карта бр. 3 - Туризам и заштита простора - Детаљ 2 – 

Локација 2 КО Љуково 
 

Реферална карта бр. 4 - Карта спровођења са изменама и допунама  

Реферална карта бр. 4 - Карта спровођења - Детаљ 1 – Локација 1 

КО Крчедин 

Реферална карта бр. 4 - Карта спровођења - Детаљ 2 – Локација 2 

КО Љуково 

 

 

--- 
 

1:50000 

1:5000 

 

1:5000 

 
 

1:50000 

 
 

1:50000 

 

1:5000 

 

1:5000 

 
 

1:50000 

1:5000 

 

1:5000 

 

 

Г) АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 

1. Одлука о изради Измена и допуна Просторног плана општине Инђија и Решење о 

неприступању изради извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину 

Измена и допуна Просторног плана општине Инђија  

2. Извод из планског документа вишег реда 

3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа 

4. Извештај о обављеном Раном јавном увиду Измена и допуна Просторног плана 

општине Инђија 

5. Извештај o обављеној стручној контроли Нацрта Измена и допуна Просторног плана 

општине Инђија 

6. Извештај о извршеном односно обављеном јавном увиду Нацрта Измена и допуна 

Просторног плана општине Инђија 

7. Извештај o обављеној стручној контроли Нацрта Измена и допуна Просторног плана 

општине Инђија 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

- Нацрт плана - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





























ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

- Нацрт плана - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

- Нацрт плана - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОД  
 

 

Изменама и допунама Просторног плана општине Инђија (у даљем тексту: Измене и 

допуне Плана) приступило се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Просторног 

плана општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 30/17). 

  

Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја 

Измена и допуна Просторног плана општине Инђија на животну средину, које је донело 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине 

Општинскe управе општине Инђија, број 35-417/2017-IV-02 од 11.12.2017. године. 

 

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општинска управа општине Инђија, 

Одељење за урбанизам и комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, а 

Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. 

 

Измене и допуне Плана су циљане и односе се на: 

- Локацију 1, која се налази у KO Крчедин и 

- Локацију 2, која се налази у КО Љуково. 

 

Измене и допуне Плана односе се на: 

- Промену намене грађевинског земљишта у граници грађевинског подручја ван 

насељеног места у пољопривредно земљиште – воћарско виноградарске плантаже на 

парцелама (локација 1 KO Крчедин – раније утврђена намена по ППО Инђија је Зона 

спортско рекреативних и туристичких садржаја ван насеља Т2); 

- Измену граница грађевинског подручја за насеље Јарковци, као и планиране викенд 

зоне (локација 2 КО Љуково – раније утврђена намена по ППО Инђија је планирана 

викенд зона 1 и грађевинско подручје насеља Јарковци);  

- Дефинисање начина коришћења земљишта; 

- Преиспитивање правила уређења и грађења. 

 

Измене и допуне Плана врше се у текстуалном и на графичком делу Просторног плана 

општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/12). 

 

Рани јавни увид у Измене и допуне Плана обављен је у периоду од 19. априла до  

04. маја 2018. године у Инђији. 

  

За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су услови за заштиту и уређење 

простора и изградњу објеката од надлежних органа, организација и јавних предузећа, 

који су овлашћени да их утврђују, а који су од интереса за Измене и допуне Плана.  

 

Измене и допуне Плана садрже: текстуални део, графички део и аналитичко-

документациону основу. 
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
 

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
 

Локација 1 – КО Крчедин  

 

Почетна тачка описа локације 1 се налази на тромеђи катастарских парцела бр. 5121, 

бр.3160/699 и 3160/702. 

 

Од тромеђе граница у правцу североистока прати јужну међу катастарске парцеле бр. 

5121 до тромеђе катастарских парцела бр. 5121, 3160/16 и 3160/704, мења правац ка 

југоистоку и пратећи источну међу катастарских парцела бр. 3160/16, 3160/19 и 

3218/710 долази до тромеђе катастарских парцела бр. 3218/710, 3218/1 и 3185 (пут). 

 

Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну међу пута, катастарске парцеле 

бр. 3185 и 3598/1, пресеца пут, катастарска парцела бр. 3598/1 до тромеђе путева, 

катастарске парцеле бр. 3598/1 и 3656 и катастарске парцеле бр. 3655/3, мења правац ка 

југоистоку и пратећи северну међу пута, катастарска парцела бр. 3656 долази до 

четворомеђе путева, катастарске парцеле бр. 3656 и 3689 и катастарских парцела бр. 

3714 и 3741/1. 

 

Од четворомеђе граница у правцу југа прати источну међу пута, катастарска парцела бр. 

3689, пресеца пут и даље ка југу прати источну међу катастарских парцела бр. 3220 и 

3216/9 до тромеђе пута, катастарска парцела бр. 3851 и катастарских парцела бр. 3216/2 

и 3216/9. 

 

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу катастарске парцеле бр. 3216/9 

до четворомеђе путева, катастарске парцеле бр. 3851, 3914 и 3187 и катастарске 

парцеле бр. 3216/9. 

 

Од четворомеђе граница у правцу запада прати северну међу пута, катастарска 

парцела бр. 3187 и јужну међу пута, катастарске парцеле бр. 3186/1, 3186/2 и 3186/3 

и јужну међу катастарских парцела бр. 3157/4, 3157/3 и 3154/3 до тромеђе 

катастарских парцела бр. 3154/3, 2707/2 и 2826. 

 

Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу катастарских парцела бр. 

3154/3, 3154/2, пресеца пут, катастарска парцела бр. 3185 и даље ка североистоку, 

пратећи његову северну међу долази до тромеђе пута и катастарских парцела бр. 

3218/5 и 3218/3. 

 

Од тромеђе граница наставља у правцу севера и пратећи источну међу катастарских 

парцела бр. 3218/3, 3160/13, 3160/20 и 3160/699 и долази до почетне тачке описа 

локације 1. 

 

Укупна површина обухвата локације 1 износи око 159,58 ha. 

 

Локација 1 се налази у катастарској општини Крчедин. 
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Слика 1. Графички приказ границе обухвата Локације 1 – КО Крчедин 

 

Локација 2 – КО Љуково 

 

Почетна тачка описа – локације 2 - грађевинско подручје насеља Јарковци се налази 

на тромеђи катастарских парцела бр. 60, 150 и 161/1. 

 

Од тромеђе граница у правцу истока прати пут, катастарска парцела бр. 161/1, мења 

правац ка југу и пратећи источну међу пута долази до тромеђе путева, катастарске 

парцеле бр. 696/1 и 161/1 и катастарске парцеле бр. 161/2. 
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Од тромеђе граница наставља у правцу југа, пресеца пут, катастарска парцела бр. 696/1 и 

дужином од око 60 m прати источну међу катастарске парцеле бр. 163/34, мења правац ка 

западу, пресеца катастарску парцелу бр. 163/34, прати јужну међу катастарских парцела 

бр. 163/36 и 163/35 и пресецајући катастарске парцеле бр. 163/29, 163/4 и 163/2 долази 

до тромеђе катастарских парцела бр. 163/10, 163/11 и 163/2. 
 

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати западну међу катастарске парцеле 

бр. 163/2, пресеца пут, катастарска парцела бр. 164, прати западну међу пута, 

катастарска парцела бр. 167/22, пресеца пут, катастарска парцела бр. 168/2, прати 

западну међу катастарске парцеле бр. 170/19, пресеца пут, катастарска парцела бр. 

174/1, прати западну међу катастарске парцеле бр. 174/52, пресеца пут, катастарска 

парцела бр. 175/1, прати западну међу катастарске парцеле бр. 175/32, пресеца пут, 

катастарска парцела бр. 179 и пратећи западну међу катастарске парцеле бр. 180/2 

долази до тромеђе катастарских парцела бр. 695/2, 180/2 и 180/34. 
 

Од тромеђе граница у правцу југа пресеца катастарске парцеле бр. 695/2 и 228/30, 

мења правац ка западу и дужином од око 260 m прати јужну међу катастарске парцеле 

бр. 228/30, скреће ка северу и пресецајући катастарске парцеле бр. 228/30 и 671 

долази до тромеђе катастарских парцела бр. 228/30, 121/7 и 671. 
 

Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу катастарских парцела бр. 671 

и 121/9, пресеца катастарске парцеле бр. 121/3 и 122/14 до тромеђе катастарских 

парцела бр. 122/14, 122/2 и 122/15 и даље ка северу прати источну међу катастарских 

парцела бр. 122/2, 122/3, 122/22, 122/17, 122/9, 122/5, 122/13 и 127/13, пресеца пут, 

катастарска парцела бр. 124/2 и долази до тромеђе пута и катастарских парцела бр. 

128/2 и 128/3. 
 

Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати источну међу катастарских 

парцела бр. 128/3, 144/4, 144/22, 144/21, 144/18, 144/17 и 144/14 и долази до 

четворомеђе катастарских парцела бр. 144/3, 144/37, 144/14 и 144/47. 
 

Од четворомеђе граница у правцу запада прати северну међу катастарске парцеле бр. 

144/14 до тромеђе пута, катастарска парцела бр. 1033 и катастарских парцела бр. 

144/14 и 144/3, мења правац ка северу и пратећи источну међу пута долази до тромеђе 

пута и катастарских парцела бр. 144/29 и 144/1. 
 

Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу катастарске парцеле бр. 144/1 

до тромеђе катастарских парцела бр. 144/1, 144/29 и 144/32 скреће ка северу и прати 

источну међу катастарских парцела бр. 144/1, 144/43 и 144/6 до четворомеђе 

катастарских парцела бр. 144/5, 144/6, 144/25 и 144/26. 
 

Од четворомеђе граница у правцу југозапада прати северну међу катастарских парцела 

бр. 144/6 и 144/45 и долази до тромеђе катастарских парцеле бр. 144/45, 144/35 и 

144/3 где мења правац ка северу и пратећи источну међу катастарске парцеле бр. 

143/3 и јужну међу катастарске парцеле 143/5 бр. долази до тромеђе катастарских 

парцела бр. 143/5, 144/5 и 145/40. 
 

Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати западну међу катастарских 

парцела бр. 145/22 и 145/21, пресеца катастарску парцелу бр. 145/21 до границе 

катастарских парцела бр. 145/20 и 145/21 и мења правац ка западу и пратећи јужну 

међу катастарске парцеле бр. 145/20 долази до тромеђе катастарских парцела бр. 143/2, 

145/20 и 145/21. 
 

Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу катастарских парцела бр. 143/2 и 

129/9, пресеца катастарску парцелу бр. 129/9, дужином од око 200 m прати западну међу 

пута, катастарска парцела бр. 146, пресеца је и наставља у правцу севера пратећи источну 

међу пута до тромеђе пута, катастарска парцела бр. 146 и катастарских парцела бр. 147/1 

и 147/6. 
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Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну међу катастарских парцела 

бр. 147/1, 147/5 и 152/2 и пресецајући катастарске парцеле бр. 149/1, 149/2 и 150 

долази до почетне тачке описа локације 2 – грађевинско подручје насеља Јарковци. 

 

Укупна површина обухвата локације 2 износи око 48,85 ha. 

 

Локација 2 се налази у катастарској општини Љуково. 

 

 
Слика 2. Графички приказ границе обухвата Локације 2 – КО Љуково 
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2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА 
 

У Просторном плану општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/12), у 

текстуалном делу плана, врше се следеће измене: 
 

У поглављу  II ПЛАНСКИ ДЕО, у тачки 1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА, 

у подтачки 1.2. БИЛАНС НАМЕНЕ ПРОСТОРА, мењају се табеле број 2, 6. и 10,  тако да 

гласе: 

 „ 
Табела 2. Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје општине Инђија 

2010. године до 2030. године  

Ред. 
бр 

Намена простора 2010. година 2030. година 

Р (ha) % P (ha) % 

1. Пољопривредно земљиште 26.215,95 68,66 24.468,72 63,62 

 обрадиво пољопривредно земљиште 25.433,88  22.776,69  

 воћарско-виноградарске зоне 364,38  364,38  

 воћњаци и виногради – плантаже 417,69  1.444,21  

2. Шумско земљиште 2.400,39 6,26 2.400,39 6,26 

 шуме и шумско земљиште 2.400,39  2.400,39  

3. Грађевинско земљиште 8.036,80 20,40 9.367,81 24,36 

 грађевинско подручје насеља 4.138,29  4.269,52  

 радне зоне ван грађ. подручја насеља 75,69  1.123,4  

 зоне спортско рекреативних и 
туристичких садржаја ван насеља 

 
31,02 

  
25,83 

 

 викенд зона 3.236,20  3.251,98  

 Саобраћајна инфраструктура 
- државни пут I реда 
- државни пут II реда 

- општински путеви 
- магистрална железничка пруга 

- железничка пруга 

426,43 
 
 

 697,08  

4. Водно земљиште 1.802,57 4,68 2.218,79 5,76 

 река Дунав 1.529,71  1.529,71  

 потоци и канали 248,92  248,92  

 микроакумулације  23,94  440,16  

УКУПНО 1+2+3+4 38.455,71 100 38.455,71 100 
 

Табела 6. Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје К.О. Крчедин (део) 

Ред. 
бр 

Намена простора 2010. година 2030. година 

Р (ha) % P (ha) % 

1. Пољопривредно земљиште 3.904,94 67,79 3.559,94 61,99 

 обрадиво пољопривредно земљиште 3.864,93  3217,96  

 воћарско-виноградарске зоне -  -  

 воћњаци и виногради - плантаже  40,01   341,98  

2. Шумско земљиште 474,01 8,25 474,01 8,25 

 шуме и шумско земљиште 474,01  474,01  

3. Грађевинско земљиште 1.058,50 18,63 1.109,41 19,32 

 грађевинско подручје насеља 363,71  363,71  

 радне зоне ван грађевинских подручја насеља 9,33         34,7  

 викенд зона 657,17  657,17  

 зона спортско-рекреативних и 
туристичких садржаја ван насеља 

  5,19  

 Саобраћајна инфраструктура 
- ауто пут 

- општински путеви 

23,35 
10,35 

13,0 

 27,95 
10,35 

17,60 

 

 комунална површина - депонија  4,94  38,17  

4. Водно земљиште 305,74 5,33 599,72 12,44 

 река Дунав 297,27  297,27  

 потоци и канали 8,47  8,47  

 Микроакумулација -  293,98  

УКУПНО 1+2+3+4 5.743,19 100 5.743,19 100 
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Табела 10.  Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје К.О. Љуково 

Ред. 
бр 

Намена простора 2010. година 2030. година 

Р (ha) % P (ha) % 

1. Пољопривредно земљиште 3.336,2 90,68 3.326,01 88,79 

 обрадиво пољопривредно земљиште 3.336,2  3.326,01  

 воћарско-виноградарске зоне -  -  

 воћњаци и виногради - плантаже  -  -  

2. Шумско земљиште 28,85 0,76 28,85 0,76 

 шуме и шумско земљиште 28,85  28,85  

3. Грађевинско земљиште 342,31 7,11 352,50 9,0 

 грађевинско подручје насеља 197,03  206,94  

 радне зоне ван грађевинских подручја насеља 37,82  47,04  

 викенд зона -  15,78  

 Саобраћајна инфраструктура 

- државни пут I реда 

- државни пут II реда 
- обилазница 
- општински путеви 
- железничка пруга 

53,73 

- 

5,77 
- 

4,19 
43,77 

 82,74 

8,16 

5,77 
12,93 
12,11 
43,77 

 

4. Водно земљиште 54,64 1,45 54,64 1,45 

 потоци и канали  40,73  40,73  

 микроакумулација  13,91  13,91  

УКУПНО 1+2+3+4 3.762,00  3.762,00  

„`+ 

У поглављу  II ПЛАНСКИ ДЕО, у тачки 6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА, ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ 

ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА, у подтачки 6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА, 

у подподтачки 6.3.3. КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ брише се 

девети пасус. 

 

У поглављу  II ПЛАНСКИ ДЕО, у тачки 6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА, ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ 

ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА, у подтачки 6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА, 

у подподтачки 6.3.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА први пасус се мења и 

гласи: 

 

„На простору обухваћеном Планом, постоји изграђена преносна и дистрибутивна 

мрежа, коју је у циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном енергијом 

потрошача потребно ревитализовати, а такође обезбедити и нове капацитете. 

Снабдевање потрошача електричном енергијом у наредном периоду биће обезбеђено 

из трансформаторског постројења 110/20 kV "Инђија" снаге 2х31,5 MVA и ТС 110/20 kV 

"Инђија2", снаге 1х31,5 MVA. 

 

У поглављу II ПЛАНСКИ ДЕО, у тачки 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ И 

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, у подтачки 7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА, у оквиру поднаслова Станишта заштићених 

врста националног значаја, тачка 3. Кошевац, после првог пасуса додаје се пасус: 

„Ово станиште са ознаком INĐ06c припада категоријама станишта: ливаде, 

рурални мозаици, степе на лесу и шумарци.“ 

 

Досадашњи пасуси 2. и 3. постају пасуси 3. и 4. 
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У поглављу II ПЛАНСКИ ДЕО, у тачки 7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ И 

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, у подтачки 7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА, у оквиру поднаслова Станишта заштићених 

врста националног значаја, тачка 8. Акумулација Јарковци, додаје се први пасус, 

који гласи: 

„Ово станиште са ознаком INĐ11 припада категоријама станишта: акумулације, 

ободна вегетација водених система, рурални мозаици и степе на лесу.“ 

 

Досадашњи пасуси 1. и 2. постају пасуси 2. и 3. 

 

    У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.4. ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ, у подподтачки 1.4.1. Грађевинско земљиште у граници 

грађевинског подручја насеља, врше се следеће измене: 

 

 после  трећег пасуса додаје се нови четврти пасус који гласи: 

 

„Планови генералне регулације усвојени су за насеља: 

- План генералне регулације насеља Стари Сланкамен („Службени лист општина 

Срема“, број 27/11),  

- План генералне регулације насеља Љуково („Службени лист општина Срема“, 

број 11/16), 

- План генералне регулације насеља Бешка („Службени лист општина Срема“, 

број 23/17),  

- План генералне регулације насеља Крчедин („Службени лист општина Срема“, 

број 26/17).  

 

Досадашњи пасуси 4, 5. и 6. постају пасуси 5, 6 и 7. 

 

 пасус 5. мења се и гласи: 

 

„Границе грађевинских подручја насеља, које се овим Изменама и допунама 

Плана задржавају, утврђене су у следећим планским документима (Одлука о 

одређивању делова планова који нису у супротности са одредбама Закона о 

планирању и изградњи и планова донетих на основу Закона), а до израде 

одговарајућих урбанистичких планова: 

- Регулациони план насеља Нови Карловци и Измене и допуне 

Регулационог плана за насеље Нови Карловци  („Службени лист општина 

Срема“, број 5/03 и 23/03), 

- Регулациони план насеља Чортановци („Службени лист општина Срема“, 

број 13/96 и 23/03), 

- Регулациони план насеља Нови Сланкамен („Службени лист општина 

Срема“, број 7/00 и 23/03), 

- План генералне регулације насеља Јарковци („Службени лист општина 

Срема“, број 30/04), 

- План генералне регулације насеља Марадик („Службени лист општина 

Срема“, број 14/06).“ 

 

 пасус 6. мења се и гласи: 

 

„Обавезна је израда урбанистичких планова за следећа насеља: Сланкаменачки 

Виногради, Чортановци, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Јарковци, Марадик.“ 
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   У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.4. ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ, у подподтачки 1.4.2. Грађевинско земљиште ван границе 

грађевинског подручја насеља, у поднаслову Викенд зона Јарковци, текст се 

мења и гласи:  
     

„Викенд зона Јарковци се састоји од два дела, који су дефинисани на следећи начин: 

- Северни део: почетна тачка описа границе викенд зоне Јарковци – северни део се 

налази на северозападној међи катастарске парцеле бр. 129/9 и од ње граница 

дужином од 25 m у правцу североистока прати северну међу катастарске парцеле 

бр. 129/9, скреће ка југоистоку, пресеца катастарску парцелу бр. 129/9 и даље ка 

југоистоку прати источну међу катастарских парцела 129/9 и 143/2 до тромеђе 

катастарских парцела бр. 143/2, 143/4 и 143/5. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада дужином од око 50 m прати јужну међу 

катастарске парцеле бр. 143/2, пресеца катастарску парцелу бр. 143/5 и даље у 

правцу југа прати источну међу катастарских парцеле бр. 143/3 до тромеђе 

катастарских парцела бр. 143/3, 144/35 и 144/45, скреће ка североистоку и 

прати северну и западну међу катастарске парцеле бр. 144/45 и северном међом 

катастарске парцеле бр. 144/6 долази до четворомеђе катастарских парцела бр. 

144/5, 144/6, 145/25 и 145/26. 

Од четворомеђе граница наставља у правцу југоистока и прати источну међу 

катастарских парцела бр. 144/6, 144/45 и 144/1 до тромеђе катастарских 

парцела бр. 144/1, 144/29 и 144/32. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати јужну међу катастарске парцеле 

бр. 144/1 до пута, катастарска парцела бр. 1033, наставља у правцу југоистока, 

прати источну међу пута до тромеђе пута, катастарска парцела бр. 1033 и 

катастарских парцела бр. 144/14 и 144/43, мења правац ка североистоку и 

пратећи северну међу катастарске парцеле бр. 144/14 долази до тромеђе 

катастарских парцела бр. 144/14, 144/47 и 144/3. 

Од тромеђе граница у правцу југоистока пресеца катастарску парцелу бр. 

144/14 и наставља у правцу југоистока и прати источну међу катастарских 

парцела бр. 144/14, 144/17, 144/18, 144/21, 144/22, 144/4, 128/3, пресеца пут, 

катастарска парцела бр. 124/2 и даље ка југоистоку прати источну међу 

катастарских парцела бр. 127/13, 122/13, 122/5 и 122/9 до тромеђе 

катастарских парцела бр. 122/9, 122/17 и 122/4. 

Од тромеђе гранница у правцу југозапада прати јужну међу катастарске парцеле 

бр. 122/9 и западном међом катастарске парцеле бр. 122/17 и јужном међом 

пута, катастарска парцела бр. 1033 долази до тромеђе пута и катастарских 

парцела бр. 123/1 и 1030. Од тромеђе граница у правцу северозапада прати 

источну међу катастарске парцеле бр. 1030 и долази до почетне тачке описа 

границе викенд зоне Јарковци – северни део. 

- Јужни део: почетне тачка описа границе викенд зоне Јарковци – јужни део се 

налази на тромеђи катастарских парцела бр. 1030, 122/23 и 122/2. 

Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну међу катастарске 

парцеле бр. 122/2 до тромеђе катастарских парцела бр. 122/33, 122/15 и 122/2, 

мења правац ка југоистоку, прати западну међу катастарске парцеле бр. 122/15, 

пресеца катастарске парцеле бр. 122/14 и 121/3 и даље ка југоистоку прати 

западну међу катастарске парцеле 121/4 до тромеђе катастарских парцела бр. 

121/, 121/4 и 121/5. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада, прати јужну међу 

катастарске парцеле бр. 121/9 и даље ка југозападу прати источну и јужну међу 

катастарске парцеле бр. 121/1 до тромеђе катастарских парцела бр. 121/1, 671 

и 1030 где мења правац ка северозападу и пратећи источну међу катастарске 

парцеле бр. 1030 долази до почетне тачке описа границе викенд зоне Јарковци 

– јужни део. 

 

Укупна површина викенд зоне Јарковци износи око 15,15 ha.“ 
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У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.4. ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ, у подподтачки 1.4.3. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ,  

поднаслов Комплекс – ветрогенератори  и припадајући текст се бришу. 
 

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.5. УРБАНИСТИЧКИ И 

ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у подподтачки 

1.5.2. Водопривредна инфраструктура, после трећег поднаслова Хидротехнички 

објекти и системи, а пре текста „Извориште воде…“, додаје се нови поднаслов са 

припадајућим текстом, који гласe: 
 

„Правила и услови за уређење и изградњу водних објеката на Локацијама 1 и 2  
 

За локацију 1 која се налази у КО Крчедин, нема посебних услова од стране надлежне 

водопривредне организације. 
 

Локација 2 налази се на мањим деловима сливова потока Шелевренац, потока Љуково 

(деоница узводно од акумулације), и наслања се на акумулацију Љуково. 
 

Деоница потока Шелевренац (притока канала Јарачка Јарчина), на потезу од km 9+900 

до km 11+050 (катастарска парцела бр. 101/2 КО Љуково), у дужини од 1150 m. 

Елементи корита потока Шелевренац: 

- Кота пројектованог дна на km 10+250 је 108,83 mАНВ, а на km 11+000 износи 

111,16 mАНВ 

- Ширина дна b=1,50 m 

- Нагиб косина 1:1,5 

- Ширина светлог отвора b=6,10 m 

- Просечна дубина корита је око 1,5 метра. 
 

Деоница потока Љуково (деоница низводно од бране), на потезу од km 6+480 km 

7+050 (катастарска парцела бр. 228/31 КО Љуково), у дужини од 600 метара. 

Елементи корита потока Љуково (деоница низводно од бране): 

- Кота пројектованог дна на km 6+820 је 99,49 mАНВ, а на km 8+815 износи 

104,77 mАНВ 

- Ширина дна b=1,00 m 

- Нагиб косина 1:1,5 

- Ширина светлог отвора b=10,33 м / 11,54 m 

- Просечна дубина корита је око 3,0 метра. 
 

Деоница потока Љуково (деоница узводно од акумулације, од ушћа потока Ђевус), на 

потезу од km 8+815 до km 9+835 (катастарска парцела бр. 1031 и 697/3 КО Љуково), 

у дужини од 1020 метара. Елементи корита потока Љуково (деоница узводно од 

акумулације): 

- Кота пројектованог дна на km 8+815 је 104,77 mАНВ, а на km 9+750 износи 

107,36 mАНВ 

- Ширина дна b=2,00 m 

- Нагиб косина 1:1,5 

- Ширина светлог отвора b=11,54 m / 9,125 m 

- Просечна дубина корита је око 3,0 метра. 
 

Деоница потока Ђевус (деоница низводно од акумулације, на око 500 m од ушћа у 

поток Љуково, под успором), на потезу од km 0+550 до km 1+100 (катастарска 

парцела бр. 1032 и 697/2 КО Љуково), у дужини од 550 метара. Елементи корита 

потока Ђевус (узводно од успора): 

- Кота пројектованог дна на km 0+550 је 105,03 mАНВ, а на km 1+050 износи 

108,3 mАНВ 
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- Ширина дна b=1,00 m 

- Нагиб косина 1:1,5 

- Ширина светлог отвора b=6,715 m / 6,115 m 

- Просечна дубина корита је око 2,0 метра. 

 

Акумулација Љуково, према стационажи потока Љуково, налази се на потезу од         

km 8+815 до km 9+835 (катастарска парцела бр. 1030 КО Љуково), у дужини од 1800 

метара. Брана и акумулација Љуково формиране су на потоку Љукова, југоисточно од 

насеља Јарковци, 1977. године. Првобитна намена је била задржавање поплавног 

таласа изнад насеља, а током коришћења, акумулација је почела да се користи и за 

узгој рибе, као и за потребе наводњавања пољопривредних површина „Агроуније“ из 

Инђије. Поред редовног одржавања врше се и стална осматрања, тако да су сви 

параметри важни за фунционалност и стабилност објекта под контролом, који су иначе 

у добром стању.  

 

Технички подаци за акумулацију Љуково: 

- Укупна запремина акумулације   980.000 m3 

- Корисна запремина акумулације   930.000 m3 

- Кота нормалног успора    107,60 mАНВ 

- Кота максималног успора    108,20 mАНВ 

- Кота круне бране     109,20 mАНВ 

- Кота прага прелива     107,20 mАНВ 

- Површина при нормалном успору (потопљена) 33,50 ha 

- Површина максималног нивоа успора  33,50 mАНВ 

- Дужина земљане бране у круни   186,20 m 

- Кубатура земљане бране    32.211 m3 

 

Основна намена акумулације је заустављање поплавног таласа, односно примање и 

задржавање поплавног таласа, с тим да ниво воде у акумулацији не пређе коту 107,05 

mАНВ (55 cm ниже од коте прага прелива). Према оперативном плану одбране од 

поплава, брана са акумулацијом Љуково припада техничкој деоници C.1.5. са 

простором за пријем поплавног таласа који износи 230.000 m3 

 

За лоцирање објеката у зони акумулационог језера Љуково, уважавати следеће 

услове: 

- На целој дужини планиране зоне изградње, предвидети слободан обални појас у 

ширини минимално 10 метара, на којем се не могу градити никакви објекти, 

садити дрвеће, постављати ограде и сл. У овом појасу је дозвољено сејање траве 

и њено одржавање; 

- У појасу од 10 m до 30 m, могу се планирати објекти са дубином фундирања 

максимум 1 m, док на растојању већем од 50 метара, нема ограничења; 

- На простору око бране Љуково, на растојању минимално 30 метара од бране, 

преливне грађевине, црпне станице, темељног испуста, не могу се планирати 

никакви објекти сем објеката у функцији одбране од поплава и водне 

инфраструктуре од ширег значаја. Пошто се ради о објекту од општег интереса 

за водопривреду, тај простор треба да буде ограђен и њему могу прилазити само 

лица са посебним овлашћењима; 

- У зони потока оставити слободне појасеве за радно инспекционе стазе на левој и 

десној обали у ширини од 5 метара од границе парцеле потока. У тим појасевима 

се не смеју градити објекти, постављати ограде, и слично. Овај појас треба да 

буде проходан за тешку грађевинску механизацију која ради на одржавању 

водотока.“ 
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    У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.4. ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ, у подподтачки 1.4.2. Грађевинско земљиште ван границе 

грађевинског подручја насеља, у поднаслову Зоне спортско рекреативних и 

туристичких садржаја ван насеља, текст за Локацију Т2 се мења и гласи:  

 

„Локација Т2 – се налази северно од насеља Крчедин, састоји се из две целине, 

источне и западне.  

 

Источна целина обухвата у КО Крчедин катастарске парцеле број: 3218/710, 3218/5, 

3218/7, 3160/18, 3160/2, 3160/19, 3160/701, 3160/17, 3160/1, 3160/16 и 3160/702. 

 

Западна целина обухвата у КО Крчедин катастарске парцеле број: 2826, 3152, 2817/1, 

2817/2, 2818/1, 2818/2 и 2819/1. 

 

Укупна површина локације Т2 износи око 56,54 ha“.  

 

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.5. УРБАНИСТИЧКИ И 

ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у подподтачки 

1.5.3. Енергетска инфраструктура, у поднаслову Електроенергетска 

инфраструктура седма алинеја мења се и гласи:  

  „Око надземних 110 kV далековода обезбедити коридор од 25 m, а  око 220 kV и 

400 kV 30 m са обе стране од крајње фазног проводника;“ 
 

      У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.5. УРБАНИСТИЧКИ И 

ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у подподтачки 

1.5.4. Термоенергетска инфраструктура,  после првог пасуса бришу се поднаслови 

Гасоводи, нафтоводи и продуктоводи високог и средњег притиска и објекти у 

саставу гасовода и нафтовода и Гасоводна мрежа ниског притиска са 

припадајућим текстом, и додаје се нови текст и нови поднаслови са припадајућим 

текстом, који гласе: 

 

„Приликом уређења, пројектовања и изградње термоенергетске инфраструктуре 

испоштовати услове који су дати у Правилнику о условима за несметан и безбедан 

транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar, („Службени гласник РС“, 

бр. 37/13, 87/15), Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 

природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник PC“, бр. 86/15), 

Правилнику о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и 

претакању запаљивих течности („Службени лист СРЈ“, бр. 20/71 и 23/71). При 

пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о техничким 

нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница 

(„Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90). 

 

Транспортни гасоводи притиска већег од 16 bar  

 

При пројектовању гасовода, мора се узети у обзир густина насељености подручја на 

коме ће гасоводи бити изграђени. 

 

На деоницама гасовода, на којима се грађевинска подручја насеља налазе у заштитном 

појасу гасовода (појас ширине од по 200 m са сваке стране, рачунајући од осе гасовода), у 

коме гасовод утиче на друге објекте и обрнуто други објекти утичу на сигурност гасовода.  
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У заштитном појасу пројектованог гасовода издвајају се четири класе локације које 

условљавају грађење, број, спратност и намену објеката и површина, као и њихову 

удаљеност од гасовода.  

 

То су: 

1) Класа локације I - појас гасовода у коме се на јединици појаса гасовода налази до шест 

стамбених зграда нижих од четири спрата; 

2) Класа локације II - појас у коме се на јединици појаса гасовода налази више од 6, а 

мање од 28 стамбених зграда, нижих од 4 спрата; 

3) Класа локације III - појас гасовода у коме се на јединици појаса гасовода налази 28 или 

више стамбених зграда, нижих од четири спрата или у коме се налазе пословне, 

индустријске, услужне, школске, здравствене и сличне зграде и јавне површине, као 

што су: градилишта, шеталишта, рекреациони терени, отворене позорнице, спортски 

терени, сајмишта, паркови и сличне површине на којима се трајно или повремено 

задржава више од двадесет људи, а налазе се на удаљености мањој од 100 m од осе 

гасовода; 

4) Класа локације IV - појас гасовода у коме на јединици појаса гасовода преовлађују 

четвороспратне или вишеспратне зграде. 
 

Ширина заштитног појаса насељених зграда, у зависности од притиска и пречника 
гасовода: 
 

 Радни притисак гасовода 

Притисак 

од 16 до 55 bar 
(m) 

Пречник гасовода до DN 150  30 

Пречник гасовода од DN 150 до DN 500 30 

Пречник гасовода од DN 500 до DN 1000 30 

Пречник гасовода изнад DN 1000 30 

 

У заштитном појасу насељених зграда ширине од 30 m лево и десно од осе гасовода, 

након изградње гасовода, не могу се градити зграде намењене за становање или боравак 

људи, без обзира на коефицијент сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на 

то у који је разред појас гасовода сврстан. 

 
Ширина експлоатационог појаса гасовода у зависности од притиска и пречника 
гасовода: 

 

Радни притисак гасовода 
Притисак 

од 16 до 55 bar (m) 

Пречник гасовода до DN 150 10 

Пречник гасовода од DN 150 до DN 500 12 

Пречник гасовода од DN 500 до DN 1000 15 

Пречник гасовода изнад DN 1000 20 

 

Вредности из табеле представљају укупну ширину експлоатационог појаса, тако да се 

по једна половина дате вредности простире са обе стране осе гасовода. 
 

Код паралелних гасовода чији се експлоатациони појасеви додирују или преклапају, 

укупна ширина експлоатационог појаса састоји се из збира растојања међу гасоводима 

и половина ширине експлоатационог појаса одговарајућих гасовода. 
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У експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији 

гасовода. 
 

У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности 

(постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних 

резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења 

силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са 

темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог 

одобрења оператора транспортног система. 
 

У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији 

корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште 

обрађује дубље од 0,5 m. 
 

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода. 
 

Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од других објеката или 
објеката паралелних са гасоводом: 
 

 Радни притисак гасовода 

Притисак 16 до 55 bar 

(m) 

 

 

Пречник гасовода DN ≤ 150 150 < DN 

≤ 500 

500 < DN 

≤ 1000 

DN > 

1000 

Некатегорисани путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног 

појаса) 
1 2 

3 5 

Општински путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса) 5 5 
5 5 

Државни путеви II реда (рачунајући од спољне ивице земљишног 

појаса) 
5 5 

7 10 

Државни путеви I реда, осим аутопутева (рачунајући од спољне ивице 

земљишног појаса) 
10 10 

15 15 

Државни путеви I реда - аутопутеви (рачунајући од спољне ивице 

земљишног појаса) 
20 20 

25 25 

Железнички колосеци (рачунајући од спољне ивице пружног појаса) 15 15 
15 15 

Подземни линијски инфраструктурни објекти (рачунајући од спољне 

ивице објекта) 
0.5 1 

3 5 

Нерегулисан водоток (рачунајући од ивице корита мерено у 

хоризонталној пројекцији) 
5 10 

10 15 

Регулисан водоток или канал (рачунајући од брањене ножице насипа 

мерено у хоризонталној пројекцији) 
10 10 

10 10 

 

Растојањa из табеле се могу изузетно смањити уз примену додатних мерa као што су: 

смањење пројектног фактора, повећање дубине укопавања, или примена механичке 

заштите при ископавању. 
 

Минимално потребно растојање при укрштању гасовода са подземним линијским 

инфраструктурним објектима је 0,5 m. 
 

Минимална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова 
далековода: 

 

Стубови далековода  
Паралелно вођење 

(m) 
При укрштању 

(m) 

≤ 20 kV 10 5 

20 kV < U ≤ 35 kV 15 5 

35 kV < U ≤ 110 kV 20 10 

110 kV < U ≤ 220 kV 25 10 

220 kV < U ≤ 440 kV 30 15 
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Минимално растојање дато у табели се рачуна од темеља стуба далековода и 

уземљивача. 

 
Минимална растојања спољне ивице надземних гасовода од других објеката или 
објеката паралелних са гасоводом: 

 

Радни притисак гасовода  
Притисак 

16 до 55 bar 
(m)  

Путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса) 30 

Железнички колосеци (рачунајући од спољне ивице пружног појаса) 30 

 

Изградња надземних гасовода преко железничке пруге није дозвољена, осим у изузетним 

случајевима по прибављеној сагласности управљача железничке инфраструктуре. 

 

Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу са 

условима управљача јавног пута. 

 

Ако се гасовод поставља испод путева прокопавањем, он се поставља и полаже без 

заштитне цеви, са двоструком антикорозивном изолацијом која се изводи у дужини од 

најмање 10 m са обе стране земљишног појаса. 

 

Испод електрификованих железничких пруга мора бити урађена двострука изолација 

гасовода у дужини од 50 m са обе стране пружног појаса. 

 

У рову испод путева и пруга, гасовод без заштитне цеви мора бити положен у 

постељицу од ситног песка у слоју од 15 cm око цеви, збијеног водом или неком другом 

одговарајућом методом. Дебљина зида цеви испод путева и пруга мора бити 

прорачуната тако да се узму у обзир утицаји свих спољних сила на гасовод. 

 

Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем, по правилу се поставља у 

заштитну цев одговарајуће чврстоће. 

 

Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени 

минимално 3 m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван 

насеља, мерено на спољну страну и минимално 3 m са обе стране од ивице крајње 

коловозне траке. 

 

Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају 

бити удаљени минимално 5 m са обе стране од оса крајњих колосека, односно 1 m од 

ножица насипа. 

 

На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима, 

нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, угао осе гасовода према тим 

објектима мора да износи између 60° и 90°. 

 

На укрштању гасовода са државним путевима I и II реда и аутопутевима, као и 

водотоковима са водним огледалом ширим од 5 m, угао осе гасовода према тим 

објектима по правилу мора да износи 90°. 

 

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на 

минимално 60°. 

 

За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима, са углом мањим од 

60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност. 
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Минималне дубине укопавања гасовода мерене од горње ивице гасовода: 
 

Класа локације1 
Минимална дубина укопавања 

(cm) 

Класа локације I 80 

Класа локације II, III и IV 100 

У заштитном појасу стамбеног објекта 110 

 
 

За гасоводе пречника преко 1000 mm минимална дубина укопавања је 1 m. 
 

Минимална дубина укопавања гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са 
другим објектима: 

 

Објекат 
Минимална дубина укопавања 

(cm) 

до дна одводних канала путева и пруга 100 

до дна регулисаних корита водених токова 100 

до горње коте коловозне конструкције пута 135 

до горње ивице прага железничке пруге 150 

до горње ивице прага индустријске пруге 100 

до дна нерегулисаних корита водених токова 150 

 

Од минималне дубине укопавања цеви дате у табели може се одступити уз навођење 

оправданих разлога за тај поступак, при чему се морају предвидети повећане мере 

безбедности, али тако да минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm. 

Коридор гасовода мора бити видно обележен посебним ознакама. Размак између ознака 

за обележавање гасовода не сме бити већи од 500 m на равном делу трасе. На месту 

промене правца трасе гасовода морају бити постављене најмање три ознаке и то: по 

једна на почетку, у средини и на крају кривине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1  Према густини насељености, појасеви гасовода се сврставају у следеће четири класе локације: 

1)  Класа локације I - појас гасовода у коме се на јединици појаса гасовода налази до шест стамбених зграда нижих од 

четири спрата; 
2)  Класа локације II - појас у коме се на јединици појаса гасовода налази више од 6, а мање од 28 стамбених зграда, 

нижих од 4 спрата; 

3)  Класа локације III - појас гасовода у коме се на јединици појаса гасовода налази 28 или више стамбених зграда, нижих 

од четири спрата или у коме се налазе пословне, индустријске, услужне, школске, здравствене и сличне зграде и јавне 

површине, као што су: градилишта, шеталишта, рекреациони терени, отворене позорнице, спортски терени, сајмишта, 

паркови и сличне површине на којима се трајно или повремено задржава више од двадесет људи, а налазе се на 

удаљености мањој од 100 m од осе гасовода; 

4)  Класа локације IV - појас гасовода у коме на јединици појаса гасовода преовлађују четвороспратне или вишеспратне 

зграде. 
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Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других објеката: 

 

Грађевински и други 

објекти 

Објекти који су саставни делови гасовода (удаљености у m) 

МРС, МС и РС 
Блок станице са 

испуштањем гаса 

Чистачке 

станице Зидане или монтажне 
На отвореном или 

под надстрешницoм 

≤30.000 

m³/h 

>30.000 

m³/h 
За све капацитете За све капацитете   

Стамбене и пословне зграде* 15 25 30 30 30 

Производне фабричке зграде и 
радионице* 

15 25 30 30 30 

Постројења, објекти за 
складиштење запаљивих и 

горивих течности и запаљивих 

гасова и станица за 

снабдевање горивом превозних 

средстава у друмском 

саобраћају, мањих пловила, 

мањих привредних и спортских 

ваздухоплова* 

15 25 30 30 30 

Електрични водови (надземни) 

За све објекте: 

1 kV≥U Висина стуба + 3 m** 

1 kV<U≤110 kV Висина стуба + 3 m*** 

110 kV<U≤220 kV Висина стуба + 3,75 m*** 

400 kV<U Висина стуба + 5 m*** 

Трафо станице* 30 30 30 30 30 

Железничке пруге и објекти 30 30 30 30 30 

Индустријски колосеци 15 15 25 15 15 

Државни путеви I реда – 

аутопутеви 
30 30 30 30 30 

Државни путеви I реда, осим 

аутопутева 
20 20 30 30 20 

Државни путеви II реда 10 10 10 10 10 

Општински путеви 6 10 10 15 10 

Водотокови изван водног земљишта 

Шеталишта и паркиралишта* 10 15 20 30 30 

Остали грађев. објекти* 10 15 20 15 15 

*     - ова растојања се не односе на објекте који су у функцији гасоводног система, 

**   - али не мање од 10 m, 

*** - али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је      

         изолација вода механички и електрично појачана 

 

За зидане или монтажне објекте растојање дато у табели се мери од зида објекта. 

 

За надземне објекте на отвореном простору растојање дато у табели се мери од 

потенцијалног места истицања гаса. 

 

Растојања објеката дата у табели од железничких пруга мере се од спољне ивице 

пружног појаса, а растојање од јавних путева мери се од спољне ивице земљишног 

појаса. 

 

Дистрибутивни гасовод притиска до 16 bar 

 

У насељу гасовод градити у регулационом појасу саобраћајница. 

 
Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених 

објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе 
ивице цеви до темеља објекта) су: 
 

 
MOP ≤ 4 bar (m) 

4 bar < MOP ≤ 10 bar 
(m) 

10 bar <MOP≤ 16 bar 
(m) 

Гасовод од челичних цеви 1 2 3 

Гасовод од полиетиленских цеви 1 3 - 

 

Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1,0 m, уз примену 

додатних мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност објеката. 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

- Нацрт плана - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
18 

 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar 

<MOP≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим гасоводима, 
инфраструктурним и другим објектима су: 
 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 
гасовода 4<MOP≤10 bar до: 

Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

другог гасовода 0,20 0,60 

водовода и канализације 0,20 0,40 

нисконапонских и високонапонских електичних каблова 0,30 0,60 

електронских комуникационих каблова 0,30 0,50 

шахтова и канала 0,20 0,30 

високог зеленила - 1,50 

 
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода 

MOP ≤ 4bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су: 
 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 
гасовода MOP≤4 bar до: 

Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

другог гасовода 0,20 0,40 

водовода и канализације 0,20 0,40 

нисконапонских и високонапонских електичних каблова 0,20 0,40 

телекомуникационих и оптичких каблова  0,20 0,40 

шахтова и канала 0,20 0,30 

високог зеленила - 1,50 

 
Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и 

стубова далековода су: 
 

 
Минимално растојање 

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему 

се не сме угрозити стабилност стуба. 

 

ЛОКАЦИЈА МРС, МС И РС 

 
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у 
којима стално или повремено борави већи број људи су: 
 

 
MOP на улазу 

Капацитет m3/h MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 10 bar <MOP≤ 16 bar 

до 160 
уз објекат (отвори на 

објекту морају бити ван 
зона опасности) 

3,0 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

5,0 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

од 161 од 1500 
3,0 m или уз објекат 

(на зид или према зиду без 
отвора) 

5,0 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

8,0 m 

од 1501 до 6000 5,0 m 8,0 m 10,0 m 

од 6001 до 25000 8,0 m 10,0 m 12,0 m 

преко 25000 10,0 m 12,0 m 15,0 m 

Подземне станице 1,0 m 2,0 m 3,0 m 

 

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС МС, односно РС. 

 

МРС морају бити ограђене, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Ограда 

мерно-регулационе станице мора да обухвати зоне опасности и мора бити минималне 

висине 2,0 m. 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

- Нацрт плана - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
19 

 

МРС капацитета до 160 Nm3/h не морају да имају ограду. 

 

Уколико је мерно-регулациона станица на отвореном простору, са или без 

надстрешнице, ограда мора бити удаљена минимално 10,0 m од станице. 

 

Ако се МРС налази у ограђеном простору индустријског објекта може бити и без сопствене 

ограде, али видно обележена таблама упозорења и заштићена од удара возила. 

 
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су: 

 

 
MOP на улазу 

Објекат 
MOP ≤ 4 

bar 
4 bar < MOP ≤ 10 

bar 
10 bar <MOP≤ 

16 bar 

Железничка пруга 10 m 15 m 15 m 

Коловоз насељских саобраћајница 3 m 5 m 8 m 

Општински пут 3 m 5 m 8 m 

Државни пут 8 m 8 m 8 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 

Извор опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају,  

мањих привредних и спортских 
ваздухоплова 

10 m 12 m 15 m 

Извор опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности и 

запаљивих гасова 
10 m 12 m 15 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 m 

Надземни електро водови 

0 bar < MOP ≤ 16 bar: 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1 kV < U ≤ 110 
kV 

Висина стуба + 3 m** 

*   али не мање од 10 m.  
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода     
     механички и електрично појачана 

 

Минималнo хоризонталнo растојањe МРС, МС и РС од железничких пруга мери се од 

ближе шине, а растојање од јавних путева мери се од ивице коловоза. 

 

За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минималнo хоризонталнo растојањe се 

мери од зида објекта. 

 

За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без надстрешнице, 

растојање се мери од најближег потенцијалног места истицања гаса. 

 

На укрштању гасовода са путевима, пругама, каналима, угао осе гасовода према тим 

објектима мора да износи између 60° и 90°. 

 

На укрштању гасовода са насељским саобраћајницама, као и водотоцима са водним 

огледалом ширим од 5,0 m, угао осе гасовода према тим објектима по правилу мора да 

износи 90°. 

 

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на 

минимално 60°. 

 

За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 

60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над 

тим објектима. 

 

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 
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Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, 

код укрштања са другим објектима је: 

 
Објекат Минимална дубина укопавања (cm) 

до дна одводних канала путева и пруга 100 

до горње коте коловозне конструкције пута 135 

до горње ивице прага железничке пруге 150 

 

Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих 

разлога за тај поступак, при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, 

али тако да минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm. 

 

У зависности од притиска заштитни појас гасовода је: 

1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране; 

2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од осе гасовода на обе стране; 

3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране; 

4) за челичне гасоводе 10 bar < MOP ≤ 16 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране. 

 

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев 

пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператера 

дистрибутивног система. 

 

У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени 

досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује 

дубље од 0,5 m. 

 

Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу са 

захтевима Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног 

гаса гасоводима притиска до 16 barа („Службени гласник РС“, бр. 86/15) и условима 

управљача јавног пута. 

 

Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 

 

Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и 

сагласностима добијеним од надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама 

Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16 barа („Службени гласник РС“, бр. 86/15).“ 

 

 

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.5. УРБАНИСТИЧКИ И 

ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у подподтачки 

1.5.5. Електронска комуникациона инфраструктура, у поднаслову Електронска 

комуникациона (ЕК) инфраструктура у грађевинском подручју насеља, после 

последње алинеје додају се следеће алинеје, које гласе: 

„ 

 Самоносиви кабл ЕК може се поставити на стубове нисконапонске мреже по 

условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије, 

као и на сопствене стубове по условима органа, организација и јавних 

предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење 

простора и изградњу објеката; 

 При укрштању са насељским саобраћајницама минимална висина кабла треба да 

буде 5,0 m; 

 Минимална удаљеност стубова ЕК вода од железничке пруге на којима ће се 

постављати  кабл треба да буде 8,0 m; 
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 При постављању на нови стуб најмање растојање од спољне ивице земљишног 

појаса пута не може бити мање од  висине стуба, а висина вода при укрштању са 

државним путем мин 7,0 m; 

 Стубови ЕК мреже на који ће се постављати ЕК вод морају бити удаљени 

минимум  8,0 m од железничке пруге; 

 Висина надземног вода на месту укрштања са каналима у распону стубова треба 

да је минимум 7,0 m изнад терена плус сигурносна висина, како то налажу 

прописи за градњу надземних водова;  

 У случају да је потребно поставити нове стубове на месту укрштања са 

мелиоративним каналима, потребно је да се поставе на минималну удаљеност од 

5,0 m од обале мелиоративног канала, мерено управно на осовину канала.“ 

 

 

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.6. ОПШТИ И ПОСЕБНИ 

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, у подподтачки 1.6.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, 

ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

петнаести пасус  мења се и гласи:  

„Мере заштите живота и здравља људи при изградњи инфраструктуре односе се 

на: 

 Примену мера при изградњи електроенергетске инфраструктуре које 

подразумевају обезбеђење заштитног коридора, који у зависности од напонског 

нивоа износи: за водове од 400 kV и 220 kV,30 m од крајње фазног проводника, 

a за водове од 110 kV је 25 m од крајње фазног проводника. Свака градња 

испод или у близини далековода напона и 400 kV и 110 kV условљена је: 

Законом о енергетици („Службени гласник PC“, број 145/14), Законом о 

планирању и изградњи („Службени гласник PC“, бр. 2/09, 81/09-испр., 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 

132/14 и 145/14), Правилником о техничким нормативима за изградњу 

надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV 

(„Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), 

Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења 

називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, број 4/74), Правилником 

о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног 

напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“, број 61/95), Законом о заштити од 

нејонизујућих зрачења („Службени гласник PC“, број 36/09) са припадајућим 

правилницима, од којих се посебно издваја: Правилник о границама излагања 

нејонизујућим зрачењима („Службени гласник PC“, број 104/09) и Правилник о 

изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину 

и периоду њиховог испитивања („Службени гласник PC“, број 104/09), SRPS 

N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја 

електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, број 68/86), SRPS 

N.C0.101-Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 

електроенергетских постројења-Заштита од опасности, SRPS N.C0.102-Заштитом 

телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-

Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ, број 68/86), као и SRPS N.C0.104-

Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 

постројења - Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска 

постројења („Службени лист СФРЈ“, број 49/83).“ 
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У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.6. ОПШТИ И ПОСЕБНИ 

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, у подподтачки 1.6.2.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА, поднаслов Правила уређења и 

коришћења станишта заштићених врста, тачка 3. Кошевац, други пасус замењује 

се следећим текстом: 

 

„ На станишту заштићених и строго заштићених врста са ознаком INĐ06c: 

- забрањено je: планирати подизање интензивних воћњака и винограда, преоравати 

површине под природном вегетацијом, градити рибњаке и сл., осим у циљу 

еколошке ревитализације станишта, уклањати травни покривач са површинским 

слојем земљишта, подизати соларне и ветрогенераторе, отварати површинске 

копове, мењати морфологију терена, привремено или трајно одлагати отпад и 

опасне материје, уносити инвазивне врсте биљака и животиња; 

- неопходно je: ускладити постојећи режим вода са циљевима заштите станишта, 

обезбедити одрживо коришћење травних површина станишта за кошење и испашу у 

складу са капацитетом станишта (очување старих раса и сорти, обнова екстензивног 

сточарства и сл.), обнављати шумарке аутохтоних врста на одговарајућим ливадским 

стаништима до 20% покровности пo парцели, односно до максималне величине 

појединачних површина до 0,05 ha; 

- прибавити посебне услове заштите природе за следеће актиености: изградња и 

реконструкција инфраструктуре и објеката, планирање рекреативних активности; 

уређење вода, радови на одржавању каналске мреже укључујући и уклањање 

вегетације и остали мелиорациони радови; геолошка и друга истраживања; 

подизање ваншумског зеленила; сеча дрвореда, група стабала и шумица, крчење 

жбуња; паљење вегетације ливада, пашњака и трстика, као и ревитализацију 

станишта, формирање појилишта (копање јаме, бушење новог или обнављање 

запуштеног бунара), као и за подизање привремених објеката (надстрешнице и cл.). 

 

Забрањена je употреба инвазивних врста приликом озелењавања простора 

унутар Измена и допуна ППО Инђија због близине станишта и Дунава - 

међународног еколошког коридора. Ha нашим подручјима инвазивне су следеће биљне 

врсте: циганско пepje (Asclepias syriaca), јасенолисни jaвop (Acer negundo), кисело 

дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis 

occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави jасен (Fraxinus 

pennsylvanica) трновац (Gledichia thachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), 

петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска 

фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia) и сибирски 

брест (Ulmus pumila). 

 

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, 

кристали и др.), која би могла представљати заштићену природну вредност, 

налазач je дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана 

проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.“  

 

 

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА после последње алинеје додају се 

нове алинеје, које гласе: 

" 

 дозвољена је изградња објеката компатибилних намена – објекти који се могу 

градити у појединачним зонама (тј. објекти чија је изградња забрањена), а све у 

складу са Законом и одговарајућим правилником који прописује општа правила 

и услове за изградњу. 
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 У Зони кућа за одмор дозвољена је изградња објеката компатибилних намена у 

складу са овим Планом, с тим да се увођењем нових садржаја не сме нарушити 

примарна намена Зоне кућа за одмор.  

 

У Зони кућа за одмор, у оквиру грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног 

процента изграђености за ову зону, могу се градити: викенд објекат, као главни 

објекат, помоћни објекти, као и објекти компатибилне намене - пословни објекат 

који је намењен за обављање чистих и тихих услужних делатности (трговине на 

мало, услужни занати и сл.), у складу са правилима уређења и грађења датим 

овим Планом за зону кућа за одмор. Објекти компатибилне намене могу се 

градити уз викенд објекат који је главни објекат, или самостално на парцели као 

главни објекат. 

 

Такође у Зони кућа за одмор могућа је изградња, у мањем обиму, садржаја 

туризма, угоститељства и спорта и рекреације, под условима утврђеним 

посебним правилима уређења и грађења у поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ 

ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, у тачки 2. ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, 

ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА, у подподтачки 2.5.1. ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА У ЗОНАМА КУЋА ЗА ОДМОР (ВИКЕНД ЗОНЕ).  

 

У Зони кућа за одмор забрањена је изградња стамбених објеката, пословних и 

инфраструктурних објеката већих капацитета који нису у функцији Зоне кућа за 

одмор, производних и складишних објеката, као и помоћних објеката уз 

наведене објекте.“ 

 

- На пољопривредном земљишту (њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, 

пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре), као добру од општег интереса за 

Републику Србију, дозвољена је изградња објеката у складу са Законом о 

пољопривредном земљишту и Законом о планирању и изградњи. У складу са 

наведеним прописима, на пољопривредном земљишту могућа је изградња 

објеката на следећи начин:  

 У складу са важећим прописима, када се планским документом одређује 

промена намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, 

намена простора и намена објеката, као и правила уређења и грађења 

објеката на том земљишту, па самим тим и компатибилне намене, утврђују 

се планским документом; 

 Линијских инфраструктурних објеката и комуналне инфраструктуре, 

електроенергетских и електронских објеката, комуникационе мреже и 

уређаја, уз претходно прибављање сагласности министарства надлежног 

за послове пољопривреде; 

 Објеката који се користе за примарну пољопривредну производњу, 

односно који су у функцији примарне пољопривредне производње, под 

условима утврђеним посебним правилима уређења и грађења у поглављу 

III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.1. ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ. 

 

- На водном земљишту дозвољена је изградња објеката у складу са Законом о 

водама и Законом о планирању и изградњи. У складу са наведеним прописима, 

на водном земљишту могућа је изградња објеката на следећи начин:  

 када је планским документом планирана изградња објеката на водном 

земљишту (односно када се одређује промена намене водног земљишта у 

грађевинско земљиште). Намена простора и намена објеката, као и 

правила уређења и грађења објеката на том земљишту утврђују се 

планским документом.  



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
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 Изградња објеката на водном земљишту овим Планом утврђена је у 

поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.2. ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ. 

 

- На шумском земљишту дозвољена је изградња објеката у складу са Законом о 

шумама и Законом о планирању и изградњи. У складу са наведеним прописима, 

на шумском земљишту могућа је изградња објеката на следећи начин: 

 у складу са планским документом, као и када се планским документом 

одређује промена намене шумског земљишта у грађевинско земљиште. 

Намена простора и намена објеката, као и правила уређења и грађења 

објеката на том земљишту утврђују се планским документом.  

 Изградња објеката на шумском земљишту овим Планом утврђена је у 

поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.3. ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ. 

 

       

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ, у подподтачки 2.1.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У 

ВОЋАРСКО ВИНОГРАДАРСКОЈ ЗОНИ после последњег пасуса додаје се пасус, који 

гласи:  

„Услови за изградњу објеката за потребе воћарско-виноградарске производње, на 

парцелама које имају директан приступ на јавни пут (утврђену регулацију која се 

неће мењати) издаваће се на основу Урбанистичког пројекта, уз прибављање 

услова надлежних организација и јавних предузећа.“ 

 

 

 У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА, у подподтачки 2.4.2. ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА У ЗОНИ СТАНОВАЊА (СТАМБЕНЕ ЗОНА МАЊЕ И СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ), у 

поднаслову з) Заштита суседних објеката, шести пасус мења се и гласи:  

 „Отварање отвора на просторијама за становање, као и атељеима и пословним 

просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је растојање објекта 

до бочне границе грађевинске парцеле једнако, или веће од 4,0 m. Ако је 

растојање објекта од бочне границе грађевинске парселе мање од 4,0 m 

дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене, уз услов да 

доња кота на којој се оставља отвор буде једнака или виша од 1,80.“ 

 

 

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, подтачки 2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА, 

подподтачки 2.5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНАМА КУЋА ЗА ОДМОР (ВИКЕНД 

ЗОНЕ) после последњег пасуса додају се пасуси, који гласе:  

„У Зони кућа за одмор, у оквиру грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног 

процента изграђености за ову зону, могу се градити: викенд објекат, као главни 

објекат, помоћни објекти, као и објекти компатибилне намене - пословни објекат 

који је намењен за обављање чистих и тихих услужних делатности (трговине на 

мало, услужни занати и сл.), у складу са правилима уређења и грађења датим 

овим Планом за зону кућа за одмор. Објекти компатибилне намене могу се 

градити уз викенд објекат који је главни објекат, или самостално на парцели као 

главни објекат. 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

- Нацрт плана - 
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У Зони кућа за одмор за изградњу садржаја туризма, угоститељства и спорта и 

рекреације у мањем обиму, када није потребна промена регулације у циљу 

обезбеђења приступа на јавну саобраћајну површину, обавезна је израда 

Урбанистичког пројекта, уз прибављање претходних услова и сагласности 

надлежних органа и организација, уз поштовање следећих смерница: 
 

- Објекти наведених компатибилних намена у оквиру Зоне кућа за одмор могу 

се градити уз викенд објекат који је главни објекат, или самостално на 

парцели као главни објекат (могу бити и 100% заступљене на појединачној 

грађевинској парцели); 

- Парцела на којој се гради објекат компатибилне намене не може да буде 

мања од 1500 m2. Уколико се гради туристички комплекс који се формира као 

компатибилна намена у оквиру Зоне кућа за одмор и рекреацију мора бити 

минимално 5000 m2. 

- Минимална ширина уличног фронта је 20,0 m; 

- У оквиру компатибилних садржаја, могу се градити други објекти, као и 

пратећи и помоћни објекти који су у функцији коришћења главног објекта, а 

чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле; 

- Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле под објектима износи 

20%, а уколико се на грађевинској парцели планира изградња отворених 

спортско-рекреативних терена максимални индекс заузетости грађевинске 

парцеле износи 30%; 

- Грађевинска линија треба да се налази на минималном растојању од 5,0 m од 

регулационе линије јавног пута; 

- Растојање објеката од границе са суседним парцелама треба да је минимум  

10,0 m; 

- Максимална спратност је (П+Пк). На нагнутим теренима дозвољава се 

изградња сутеренске етаже; 

- Архитектонска обрада објекта треба да буде прилагођена непосредном 

амбијенту и околном пејзажу, односно архитектонском наслеђу овог 

подручја;“ 
 

 

 У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА, у 

подподтачки 2.5.3.  Правила грађења за радне комплексе после последњег пасуса 

додаје се нови пасус, који гласи:  

 „За ове комплексе потребна је израда одговарајућег урбанистичког плана уз 

добијене сагласности надлежних органа и служби за заштиту природе, 

споменика културе, водопривреде, енергетике, итд. За мање капацитете као и 

појединачне објекте на парцелама које имају директан приступ на јавни пут 

(утврђену регулацију која се неће мењати) обавезна је израда Урбанистичког 

пројекта за изградњу, урађеног на основу услова из овог Плана.“ 
 
 

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.6. КРИТЕРИЈУМИ 

КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА 

ОДРЕЂЕНЕ ОБЈЕКТЕ, поднаслов „Зоне заштите надземних високонапонских 

водова“ замењује се поднасловом „Заштитни појас електроенергетских водова“, 

а текст под тим поднасловом, мења се следећим текстом, који гласи: 

„Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње 

фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици и износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV: 

- за голе проводнике 10 m; 

- за слабо изоловане проводнике 4 m; 

- за самоносеће кабловске снопове 1 m; 
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2) за напонски ниво 35 kV, 15 m; 

3) за напонски ниво 110 kV, 25 m; 

4) за напонски ниво изнад 110 kV, 30 m; 

 

Заштитни појас за подземне водове (каблове) износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m; 

2) за напонски ниво 110 kV, 2 m; 

3) за напонски ниво изнад 110 kV, 3 m. 

 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m; 

2) за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 m. 

 

Свака градња испод, или у близини надземних електроенергетских водова називног 

напона од 1 kV до 400 kV условљена је: Законом о енергетици („Службени гласник PC“, 

број 145/14), Законом о планирању и изградњи („Службени гласник PC“, бр. 2/09, 

81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 

98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Правилником о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV 

(„Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), Правилником о 

техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 

V („Службени лист СФРЈ“, број 4/74), Правилником о техничким нормативима за 

уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени 

лист СРЈ“, број 61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени 

гласник PC“, број 36/09) са припадајућим правилницима, од којих се посебно издваја: 

Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник PC“, 

број 104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 

врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник PC“, број 

104/09), SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од 

утицаја електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, број 68/86), SRPS 

N.C0.101-Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 

постројења-Заштита од опасности, SRPS N.C0.102-Заштитом телекомуникационих 

постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од сметњи („Службени 

лист СФРЈ, број 68/86), као и SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих постројења 

од утицаја електроенергетских постројења - Увођење телекомуникационих водова у 

електроенергетска постројења („Службени лист СФРЈ“, број 49/83). 

 

У случају градње испод или у близини далековода, потребна je сагласност надлежног 

предузећа. 

 

Остали општи технички услови: 

- Приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних 

објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на 

проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, односно 6 m у односу на 

проводнике далековода напонског нивоа 220 kV и 7m у односу на проводнике 

далековода напонског нивоа 400 kV. 

- Испод и у близини далековода не може се садити високо дрвеће, које се својим 

растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода 

напонског нивоа 110 kV, односно на мање од 6 m у односу на проводнике 

далековода напонског нивоа 220 kV и мање од 7m у односу на проводнике 

далековода напонског нивоа 400 kV. 

- Забрањено je коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји 

могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода 

напонског нивоа 110 kV, односно на мање од 6 m у односу на проводнике 

далековода напонског нивоа 220 kV и мање од 7m у односу на проводнике 

далековода напонског нивоа 400 kV. 
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- Забрањено je складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу 

далековода. 

- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге 

прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.  

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, 

земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме 

угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме 

насипати. 

- Све металне инсталације (електроинсталације, грејање и сл.) и други метални 

делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о 

изједначењу потенцијала.).“ 

 

 

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.6. КРИТЕРИЈУМИ 

КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА 

ОДРЕЂЕНЕ ОБЈЕКТЕ, текст у поднаслову Зона заштите коридора електронских 

комуникационих система веза мења се и гласи: 

 

„Заштита телекомуникационих коридора и изградња инфраструктурних и других 

објеката у близини електронских комуникационих коридора мора бити у склади са 

Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске 

комуникационе мреже и припадајућих средстава радио коридора и заштитне зоне и 

начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС“ брoj 

16/12).“ 

 

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.6. КРИТЕРИЈУМИ 

КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА 

ОДРЕЂЕНЕ ОБЈЕКТЕ, текст у поднаслову Зона заштите око објеката који се 

користе за заштиту од елементарних непогода-противградне станице мења се и 

гласи: 

 

„Заштитна зона око лансирних (противградних) станица, у којој је ограничена 

изградња нових и реконструкција постојећих објеката и извођење радова који могу 

нарушити испаљивање противградних ракета на градоносне облаке, износи  500 m. 

Изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од лансирне станице, 

могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења Републичког 

хидрометеоролошког Завода Србије.“ 

 

 

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, у подтачки 3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА, четврти пасус мења се 

и гласи:  

„ Израда плана генералне регулације обавезна је за: 

 Грађевинско подручје насеља Нови Карловци; 

 Грађевинско подручје насеља Нови Сланкамен;                       

 Грађевинско подручје насеља Чортановци; 

 Грађевинско подручје насеља Марадик; 

 Грађевинско подручје насеља Јарковци.“ 
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У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, у подтачки 3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА,  пети пасус се мења  и 

гласи:  

„За грађевинско подручје насеља Марадик, Јарковци, Инђија, Стари Сланкамен, 

Љуково, Бешка и Крчедин урађени су планови генералне регулације. 

Примењиваће се у свим деловима у којима нису у супротности са ППО Инђија, 

као и са Изменама и допунама ППО Инђија. „ 

 

   У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, у подтачки 3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА, у шестом пасусу, врше 

се следеће измене: 

- у тачки „туристичко, спортско, рекреативне зоне - обавезна израда 

урбанистичког плана“, друга алинеја мења се и гласи: 

 

- „зона бр. Т2, донет је План детаљне регулације виноградарско туристичког 

локалитета у КО Крчедин („Службени лист општина Срема“, бр. 36/09), који се 

делом ставља ван снаге, а на снази остаје у делу који је описан  у поглављу III 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 

у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, 

у подподтачки 1.4.2. Грађевинско земљиште ван границе грађевинског 

подручја насеља, у поднаслову Зоне спортско рекреативних и 

туристичких садржаја ван насеља.“ 

 

- у тачки „инфраструктурни објекти“, друга алинеја се брише. 

 

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, у тачки 3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, у подтачки 3.2. ПРИОРИТЕТНА 

ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ, у поднаслову Електроенергетска 

инфраструктура прва и друга алинеја се бришу. 

 

 

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА 
 

У Просторном плану општине Инђија у графичком делу плана, додају се следећи 

графички прикази: 

- После Рефералне карте бр. 1 – Намена простора (Р 1:50000), додају се следеће 

карте: 

 Реферална карта бр. 1 – Намена простора са изменама и допунама (Р 1:50000), 

 Реферална карта бр. 1 – Намена простора - Детаљ 1 – Локација 1 КО Крчедин  

(Р 1:5000), 

 Реферална карта бр. 1 – Намена простора - Детаљ 2 – Локација 2 КО Љуково  

 (Р 1:5000); 

 

- После Рефералне карте бр. 2 - Мрежа насеља и инфраструктурни системи  

(Р 1:50000), додаје се следећа карта:  

 Реферална карта бр. 2 – Мрежа насеља и инфраструктурни системи са изменама 

и допунама (Р 1:50000); 

 

- После Рефералне карте бр. 3 - Туризам и заштита простора (Р 1:50000), додају се 

следеће карте: 

 Реферална карта бр. 3 – Туризам и заштита простора са изменама и допунама  

(Р 1:50000), 

 Реферална карта бр. 3 – Туризам и заштита простора - Детаљ 1 – Локација 1 КО 

Крчедин (Р 1:5000), 
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 Реферална карта бр. 3 – Туризам и заштита простора - Детаљ 2 – Локација 2 КО 

Љуково  (Р 1:5000); 

 

- После Рефералне карте бр. 4 -  Карта спровођења (Р 1:50000), додају се следеће 

карте: 

 Реферална карта бр. 4 - Карта спровођења са изменама и допунама (Р 1:50000), 

 Реферална карта бр. 4 - Карта спровођења - Детаљ 1 – Локација 1 КО Крчедин 

(Р 1:5000), 

 Реферална карта бр. 4 - Карта спровођења - Детаљ 2 – Локација 2 КО Љуково  

(Р 1:5000). 

 

 

4. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
 

Доношењем Измена и допуна Просторног плана општине Инђија, Просторни план 

општине Инђија („Службени лист општина Инђија“, број 7/12) остаје на снази и 

примењује се у свему (и текстуални и графички део), осим у деловима за које се 

доносе Измене и допуне Просторног плана општине Инђија. 
 

Доношењем Измена и допуна Просторног плана општине Инђија:  

- План детаљне регулације „Ветропарк Инђија“ на локацији Бешка-Крчедин у 

општини Инђија („Службени лист општина Срема'', број 15/10) ставља се ван 

снаге у целости, 

 

- План детаљне регулације виноградарско туристичког локалитета у КО Крчедин 

(„Службени лист општина Срема“, број 36/09), се ставља делом ван снаге, а на 

снази остаје у следећим деловима:  

 Источна целина, која обухвата катастарске парцеле број: 3218/710, 

3218/5, 3218/7, 3160/18, 3160/2, 3160/19, 3160/701, 3160/17, 3160/1, 

3160/16 и 3160/702, у КО Крчедин и 

 Западна целина, која обухвата катастарске парцеле број: 2826, 3152, 

2817/1, 2817/2, 2818/1, 2818/2 и 2819/1, у КО Крчедин. 

 

- Обавезно је усклађивање Плана генералне регулације насеља Јарковци са 

Изменама и допунама Просторног плана општине Инђија. 
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В) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
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Г) АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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1. Одлука о изради Измена и допуна Просторног плана општине Инђија и Решење о 

неприступању изради извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину 

Измена и допуна Просторног плана општине Инђија 
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2. Извод из планског документа вишег реда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА  
 

Планови вишег реда су: Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине 

(„Службени лист АПВ“, број 22/2011) и Просторни план подручја посебне намене 

Фрушке горе до 2022. године („Службени лист АПВ“, број 16/2004). 

 

Извод из Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине 

(„Службени лист АПВ“, број 22/11) 

 

Концепција коришћења и заштите пољопривредног земљишта заснива се на 

интeгрaлнoм упрaвљaњу природним ресурсима, на начин којим се обезбеђује опште 

побољшање стања животне средине, рехабилитација тла, воде, ваздуха и природних 

предела и очување флоре и фауне и њихових станишта, међусобним усклађивањем 

активности предузиманих у следећим областима: 

… 

- традиционални виноградарски рејони и бројна виногорја захтевају свестрану, 

конзистентну и синхронизовану подршку просторне, аграрне и инвестиционе 

политике, ради очувања њихових предеоних, туристичких и економских 

вредности, унапређивањем агротехничких услова узгајања винове лозе, 

технологије производње вина и маркетинга. … 

 

Приоритетни прaвци просторне оријентације пољопривредне производње 

 

Област Водеће гране тржишне производње Посебна усмерења 

ужих локалитета Назив Подручја Главне Комплементарне 

Сремска Равничарска Ратарство  Свињарство и 

живинарство 

Воћарство и 

повртарство 

Брдска Мешовито сточарство Органска храна Виноградарство 

 

Воћарска и виноградарска производња у АП Војводини је недовољно заступљена, 

далеко испод природних могућности. 

 

Укупна производња грожђа распоређена је делом на окућницама и мањим 

плантажама, или концентрисана у три већа виноградарска подручја - околина 

Вршца, околина Суботице и Фрушка гора - у форми великих плантажа. Последњих 

година јачају предузетничке иницијативе, тако да је приметно подизање породичних 

воћњака и винограда са винаријама, на мањим површинама (неколико hа). 

 

Оперативни циљеви развоја пољопривреде су: 

… 

 повећање површина под сталним засадима (воћњаци, виногради); … 

 

Значајан фактор који је утицао на динамику проширења грађевинских подручја 

(углавном у Сремском и Јужнобачком округу) је механички прилив становништва у  

90-тим годинама прошлог века. 

 

Проширење и организацију грађевинских подручја градских и сеоских насеља 

вршити уз уважавање следећих смерница: 

 претходно испитивање могућности рационалније организације и употребе 

постојећег грађевинског подручја, односно могућности његовог смањења уколико 

делови грађевинског подручја нису приведени дуже од 5 година планираној 

намени; 

 употребу земљишта прилагодити локалним просторним потенцијалима и традицији 

грађења; 



 строго поштовање пољопривредног, шумског и водног земљишта, заштитних 

коридора инфраструктуре и заштитних зона осталих намена (природна добра, 

културна добра, одбрана земље и др). 

 

Извод из Просторног плана подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. 

године („Службени лист АПВ“, број 16/04) 

 

С обзиром на природне предиспозиције, компаративне предности овог подручја за 

развој воћарства и виноградарства и на веома дугу традицију у гајењу воћа и винове 

лозе, ова грана пољопривреде је недовољно развијена. Површине под воћњацима и 

виноградима су углавном уситњене и са застарелим и проређеним засадима, док 

плантажних воћњака и винограда има мало. 

 

У области пољопривреде развојне потенцијале чине: 

- здрава природна средина, која преовлађује на готово целокупном подручју 

Фрушке горе, 

- повољни климатски и педолошки услови у прибрежним деловима планине, 

- изузетна повољност делова Фрушке горе чија је надморска висина од 100-200 m 

за воћарско-виноградарску произодњу великих могућности. 

 

Ово подручје има и значајне природне развојне ресурсе и потенцијале, који се 

огледају у пољопривредном земљишту, нарочито погодном за развој воћарства и 

виноградарства, значајном шумском фонду, лежиштима неметаличних сировина, као 

и природним и створеним условима за развој широког спектра туристичких 

активности. 

 

Циљеви развоја у области пољопривреде су повећати површине под воћњацима и 

виноградима и обнављати нископродуктивне, старе и проређене засаде. 

 

Продуктивно земљиште ће променити структуру у корист шумског земљишта и 

воћњака и винограда. Извршиће се рејонизација воћарске и виноградарске 

производње плантажног типа.  

 

Обнова виноградарства и подрумарства у заштитној зони Националног парка треба 

да чини основу развоја пољопривреде. Подизањем винограда валоризоваће се 

специфични природни ресурси и обновити традиција и препознатљивост Фрушке 

горе (Сремски Карловци, Ириг, Ердевик и др.). Препорученим лозним сортиментима 

обезбедиће се нове количине врхунских вина, богатог сортимента са утврђеним 

географским пореклом. Упоредо са подизањем винограда неопходно је приступити 

синхронизованом обнављању подрумских капацитета са одговарајућим 

инфраструктурним садржајима. 

 

Пета зона обухвата цело фрушкогорско виногорје, од Дунава до шумских делова на 

северу, као и јужне падине. У овој зони је потребно одређеним мерама омогућити 

ревитализацију Фрушке горе, као винаградарско-воћарског реона и простора са 

дугом традицијом, тако да би могла да се укључи у савремене европске токове 

оживљавања и организовања „винских тура“.  

 

Механичка обрада тла мора бити усклађена са рељефом. Ратарска производња 

обављаће се без ограничења на теренима са нагибом до 50. На нагибима од 5-100 

препоручује се подизање вишегодишњих засада, воћњака и винограда, са садњом и 

обрадом по изохипсама, где то услови дозвољавају. На нагибима преко 200 

препоручује се подизање, зависно од услова, шумског и ваншумског зеленила. 

 

Уколико је комплекс под засадима већи од 1,0 ha (једног хектара), на комплексу је 

могућа изградња објекта за прераду воћа. Број објеката, површина и детаљна 

намена, дефинисаће се урбанистичком документацијом. 



Комплекс чини једна или више парцела, истих или различитих власника. 

 

Повећање површина под виноградима, подразумева и одговарајуће проширење 

прерађивачких и смештајних капацитета, као и реактивирање већ постојећих, а 

неискоришћених објеката. 

 

Повећање тражње за свежим воћем, воћним соковима и другим прерађевинама 

намеће потребу проширења површина под воћњацима. Динамику проширења 

воћњака диктираће могућност кредитирања, а са друге стране и могућност пласмана 

конзумног воћа и финалних продуката, односно повећање куповне моћи 

становништва. 
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3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа 
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4. Извештај о обављеном Раном јавном увиду Измена и допуна  
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6. Извештај о извршеном односно обављеном јавном увиду Нацрта 

Измена и допуна Просторног плана општине Инђија 

 

 



























ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

- Нацрт плана - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Извештај o обављеној стручној контроли Нацрта Измена и допуна 

Просторног плана општине Инђија 
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