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УВОД 
 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка 

("Службени лист општине Инђија", број 18/16) приступило се изради Плана детаљне 

регулације дела локације број 3 у КО Бешка (у даљем тексту: План). 

 

Саставни део Одлуке је Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени 

утицаја плана на животну средину, које је донело Одељење за урбанизам, комунално-

стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, под 

бројем 35-213/2016-IV-02 од дана 19.09.2016. године. 

  

Носилац израде Плана је Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, 

комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, а послови израде Плана 

поверени су ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, у складу са Одлуком о изради 

Плана. 

 

Простор који је предмет ове урбанистичке разраде се највећим делом налази у 

грађевинском подручју насеља Бешка (у блоку број 24 према ПГР насеља Бешка), а 

малим делом обухвата постојећу петљу аутопута, која представља грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја насеља. 

 

Део простора у предложеном обухвату је урбанистички обрађен израдом Плана детаљне 

регулације за комплекс "Соко аграр" на локалитетима "Тидија", "Пилићара" и "Економија 

Елан" у општини Инђија ("Службени лист општина Срема", брoj 6/11). На простору 

локалитета "Економија Елан", осим економије која је егзистирала и у време израде 

важећег плана детаљне регулације, није реализовано ништа од планираних садржаја 

намењених за рад. Предметни план је временски превазиђен у смислу планираних 

садржаја, начина њихове реализације и самог концепта просторне организације. 

 

Прелиминарна граница Плана, дефинисана Одлуком о изради плана је у извесној мери 

коригована с обзиром на то да је након доношења Одлуке о изради плана израђена 

Урбана анализа измена Плана детаљне регулације за комплекс "Соко аграр" на 

локалитетима "Тидија", "Пилићара" и "Економија Елан" у општини Инђија у делу који се 

односи на "Економију Елан", на основу које је, сагледавајући низ значајних фактора, 

предложена оптимална граница овог планског документа. 

 

Планом су обухваћене целе катастарске парцеле: 2006/14, 2006/13 и 2006/4 и део 

катастарске парцеле 2026/2. 

 

Узимајући у обзир природне и створене услове у обухвату Плана, сагледани су 

потенцијали и ограничења и израђен је План који предлаже оптималну просторну и 

функционалну организацију простора. 
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ОПШТИ ДЕО 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за израду Плана представља Одлука о изради Плана детаљне регулације 

дела локације број 3 у КО Бешка ("Службени лист општине Инђија", број 18/16). 

Саставни део Одлуке је Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени 

утицаја плана на животну средину, које је донело Одељење за урбанизам, комунално-

стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, под 

бројем 35-213/2016-IV-02 од дана 19.09.2016. године. 

 

Након доношења Одлуке о изради Плана, а на основу члана 45а Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), приступило се изради Материјала за 

рани јавни увид. Рани јавни увид за План оглашен је 22.02.2017. године, од стране 

Носиоца израде Плана (Општина Инђија) и одржан у периоду од 01. марта до 15. марта 

2017. године. Органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују 

услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката су били обавештени о 

одржавању раног јавног увида и том приликом су позвани да дају мишљење у погледу 

услова обима и степена процене утицаја планског решења на животну средину. У складу 

са наведеним, достављен је допис од стране ЈП "Путеви Србије" Београд, бр. 953-

4751/17-1 од 10.03.2017. године.  

 

У току трајања раног јавног увида Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и 

заштиту животне средине није достављена ниједна писана примедба. Обрађивачу Плана је 

достављен Закључак Комисије за планове општине Инђија (бр. 06-37/2017-I-1 од 

23.03.2017. године) и Извештај о обављеном раном јавном увиду (бр. 35-67/2017-IV-02, од 

24.03.2017. године), након чега се приступило изради Нацрта Плана. 

 

Садржина и начин израде Плана су регулисани Законом о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 64/15), 

као и са другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову област. 

 

Релевантни законски и подзаконски акти који регулишу ову област су: 

- Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС и 96/15); 

- Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95, 23/01-СУС и "Службени 

лист СРЈ", број 16/01-СУС и "Службени гласник РС", бр. 20/09 и 55/13-УС); 

- Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16);  

- Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. 

закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.); 

- Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 

104/13); 

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС); 

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-

др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС и 14/16); 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС",  

бр. 135/04 и 88/10); 

- Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 

36/09); 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 25/15); 

- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16); 
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- Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13); 

- Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 

88/10); 

- Закон о заштити земљишта ("Службени гласник РС", број 112/15); 

- Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 101/15); 

- Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 

62/14); 

- Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14); 

- Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 

124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу 

који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);  

- Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 

- Закон о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15); 

- Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", број 54/15); 

- Закон о санитарном надзору ("Службени гласник РС", број 125/04); 

- Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15); 

- Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11-др. закон, 

52/11-др. закон и 99/11-др. закон);  

- Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 

14/16); 

- Уредба о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", број 102/10); 

- Уредба о режимима заштите ("Службени гласник РС", број 31/12); 

- као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин 

регулишу ову област. 

 

 

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Плански основ за израду Плана су планови вишег реда: 

- План генералне регулације насеља Бешка ("Службени лист општине Инђија", број 

23/17), 

- Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-

75 Суботица-Београд (Батајница) (''Службени гласник РС'', брoj 143/14). 

 

Према Плану генералне регулације насеља Бешка простор који је у предложеном 

обухвату Плана, а налази се у граници грађевинског подручја насеља, у целости је 

намењен за радне садржаје. Предметним планом утврђена су правила уређења и 

грађења за радне садржаје која је неопходно поштовати приликом израде овог планског 

документа. 

 

 Извод из Плана генералне регулације насеља Бешка ("Службени лист општине 

Инђија", број 23/17) 

 

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НАСЕЉА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ 

 

1.3. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА  

 

Радна функција има фундаментални значај и улогу у будућој функционалној 

структури насеља. Тренутно, у структури привреде Бешке доминира пољопривреда. 

 

Под појмом радних зона подразумевају се они простори у просторно функционалној 

структури насеља, који ће првенствено бити намењени привредним активностима, 

односно таквим делатностима као што су лака индустрија, производно занатство, 

складиштење и обрада разних роба, као и они сервиси који, због своје природе, не 

могу бити лоцирани у оквиру других насељских структура. 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

4 

Повољан геостратешки положај је највећа предност за будуће развојне приоритете 

Бешке у области привреде, инфраструктуре и развоја терцијарног сектора. 

 

У оквиру радне зоне могућа је изградња следећих садржаја: 

- производни погони, 

- трговинска делатност, 

- сервисно-складишни терминали, 

- садржаји логистичке подршке производње (шпедиција, услужно складиштење, 

сервиси, итд.), 

- техничке службе одржавања и поправке средстава и опреме (прање, одржавање 

и поправка возила, друмске ваге и др.) 

- пратећи садржаји (услужне делатности). 

 

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

2. ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА СМЕРНИЦАМА ЗА 

ЊИХОВУ ИЗРАДУ 

 

План детаљне регулације ће се радити уколико се укажу потребе за: 

- новим разграничењем површина јавне намене од осталих површина, као што је 

формирање нових и проширење постојећих инфраструктурних уличних коридора 

и раскрсница, у оквиру којих ће се разрешити и нове трасе комуналне 

инфраструктуре; 

- део насеља за значајнију и обимнију нову изградњу када је неопходно ближе 

прецизирати правила регулације и градње због његовог значаја у окружењу; 

- случајеви кад је обавеза израде Плана детаљне регулације прописана Законом 

из других разлога. 

 

На основу наведених критеријума овим Планом се утврђује обавеза израде 

следећих планова детаљне регулације: 

- површине намењене спортско-рекреативним садржајима у делу блока бр. 9; 

- површине намењене проширењу пијаце у делу блока бр. 21; 

- површине намењене формирању коридора обилазнице у делу блока бр. 23, 

- површине намењене радним садржајима у блоку бр. 24; … 

 

… На графичком прилогу бр. 2.7. Спровођење плана са поделом на блокове, 

приказане су урбанистичке целине за које се предлаже даља планска разрада, 

кроз израду планова детаљне регулације, због потребе за разграничењем садржаја 

јавне намене од осталих намена, као што је потреба за формирањем нових 

уличних коридора до будућих радних садржаја, формирањем коридора 

обилазнице, проширењем насељске пијаце, проширењем насељског гробља, 

изградњом комплекса спортске хале и регулисањем канала. 

 

2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

Смернице за израду планова детаљне регулације, правила уређења и грађења на 

локацијама за које је прописана израда плана детаљне регулације и које ће се у 

тим плановима користити, дефинисане су у правилима уређења и грађења овог 

Плана и то за сваку намену понаособ. 

 

…      Блок бр. 24 Намењен је радним површинама унутар самог насеља. Пословне 

делатности које се могу дозволити су изградња објеката и садржаја из 

области трговине на мало и велико, угоститељства и услужних 

делатности: производни погони лаке индустрије, производно занатство, 

складиштења и трговине на велико и мало разнородних делатности 

(индустријске робе, пољопривредне робе, грађевинског материјала, 

хладњаче, силоси и сл.) и пратећих садржаја, изложбено-продајни 

салони, магацински простори, сервиси и услуге, као и остале 
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компатибилне делатности, које могу осигурати прописане мере заштите 

животне средине, али и не нарушавање намене становања у чијем 

окружењу се налазе.  

Намена и спратност: 

- пословни: макс. П+1+Пк;  

- производни: макс. П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и 

више ако то захтева технолошки процес производње; 

- складишни: П, евентуално П+1 (приземље+једна етажа), 

евентуално и више ако то захтева технолошки процес 

производње; 

- помоћни објекат макс. спратности П. 

 

Индекс заузетости парцеле: макс. 70%, у склопу парцеле 

обезбедити мин. 30% зелених површина. 

  

Такође, дозвољава се изградња помоћних објеката у функцији основне 

намене: портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе, 

магацини, надстрешнице и објекти за машине и возила, колске ваге, 

типске трафо-станице, производни енергетски објекти обновљивих 

извора енергије снаге испод 10 MVA (Производни енергетски објекти 

могу бити и главни објекти на парцели), објекти за смештај 

електронске комуникационе опреме, котларнице, водонепропусне 

бетонске септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на 

насељску канализациону мрежу), бунари, ограде и сл.  … 

 

Мала површина у североисточном делу простора у обухвату Плана представља 

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља – постојеће денивелисано 

укрштање (петља Бешка), као такво евидентирано Изменама и допунама Просторног плана 

подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница). 

 

Извод из Уредбе о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана 

подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница) 

(''Службени гласник РС'', брoj 143/14) 

 

Члан 4. 

 

У Просторном плану подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-

Београд (Батајница), у текстуалном делу, глава IV ПОЛОЖАЈ МАГИСТРАЛНИХ 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА У ИНФРАСТРУКТУРНОМ КОРИДОРУ, одељак 1. 

Положај магистралних инфраструктурних система, мења се и гласи: 

 

1. Положај магистралних инфраструктурних система  

1.1. Положај коридора аутопута Е-75 и пута Келебија – аутопут Е-75 

 

… 5. Нови Сад (север) – Инђија 

 

… На стационажи km 142+902 постоји денивелација у облику петље где се 

аутопут укршта са општинским путем Бешка - Крчедин, тј. овом петљом се 

остварује веза са системом некатегорисаних путева у окружењу и насељем Бешка.

 … 

 

Полазна основа за израду Плана је и израђена Урбана анализа измена Плана детаљне 

регулације за комплекс "Соко аграр" на локалитетима "Тидија", "Пилићара" и "Економија 

Елан" у општини Инђија, у делу који се односи на "Економију Елан". 
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2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 
 

Oбухват Плана чине целе катастарске парцеле: 2006/14, 2006/13, 2006/4 и део 

катастарске парцеле 2026/2 КО Бешка. 

 

Предметна локација налази се у катастарској општини Бешка. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Плана износи 22,11 hа. 

 

 

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

Део простора у предложеном обухвату Плана је раније урбанистички обрађиван кроз 

израду Плана детаљне регулације за комплекс "Соко аграр" на локалитетима "Тидија", 

"Пилићара" и "Економија Елан" у општини Инђија ("Службени лист општина Срема",  

број 6/11).  

 

Од планских решења која имају директан утицај на предметни простор реализовано је 

денивелисано укрштање – петља Бешка1, односно денивелација општинског пута бр. 1, 

ДП бр. 100 – Крчедин са ауто-путем. Међутим, за предметну петљу није формирана 

адекватна грађевинска парцела. 

 

Од планираних садржаја намењених за рад до сада ништа није реализовано. Није 

изведена ни интерна саобраћајница, предвиђена за изградњу западно од постојећих 

објеката Економије. 

 

Простор у предложеном обухвату, намењен за рад, користи се тренутно у 

пољопривредне сврхе.  

 

С обзиром на то да је коловозна трака некадашњег денивелисаног укрштања – петље 

Бешка у потпуности уклоњена и да се простор више не користи у намењену сврху, 

неопходно је за предметни простор утврдити нову намену. 

 

Посматрано са аспекта саобраћајне инфраструктуре, простор намењен за рад има 

директну везу са општинским путем бр. 1, ДП бр. 100 – Крчедин, који је одговарајуће 

регулационе ширине са изграђеним коловозним застором, а преко петље Бешка, која је 

у контактној зони радне површине, има директан излаз на ауто-пут.  

 

За формирање садржаја путног саобраћаја на предметној локацији постоје одговарајући 

просторни и урбанистички предуслови, који ће омогућити функционално саобраћајно 

повезивање унутар самих садржаја микролокалитета. 

 

Што се тиче комуналне инфраструктурне опремљености у коридору општинског пута 

изведене су инсталације: водоводне, електроенергетске, гасне, као и инсталације 

електронске комуникационе инфраструктуре. Постојећа инфраструктура добар је 

предуслов за будуће инфраструктурно опремање посматраног подручја. 

 

Природна добра 

 

Према подацима Покрајинског Завода за заштиту природе, на простору обухвата Плана 

се не налазе заштићена подручја, нити природна добра која су предвиђена за заштиту. 

 

 

 

                                           
1  Изменама и допунама Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница), 

односно Уредбом о измени Уредбе наведеног плана ("Службени гласник РС", бр. 69/03, 36/10, 143/14 и 81/15), утврђено је 

денивелисано укрштање - петља, односно денивелација општинског пута бр. 1, ДП бр. 100 – Крчедин са аутопутем.  
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Културна добра 

 

Према претходним условима Завода за заштиту споменика културе у Сремској 

Митровици, добијеним у току израде Плана, у обухвату Плана нема евидентираних нити 

предложених за заштиту непокретних културних добара. У непосредној близини 

простора у обухвату Плана налази се археолошки локалитет из праисторијског периода 

Рибарница - Рибњак. 

 

 

ПЛАНСКИ ДЕО 
  

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ  
 

Концепт просторне организације простора у предложеном обухвату Плана је заснован на: 

- смерницама из Плана генералне регулације насеља Бешка; 

- урбаној анализи предметног простора; 

- исказаној иницијативи за изградњу на датом простору, усклађеној са стручним 

мишљењем обрађивача Плана. 

 

Основни планерски поступак који је примењен код одређивања будуће просторне 

организације је подела простора на функционалне зоне. Диспозиција постојеће 

саобраћајне петље и обавеза формирања заштитног појаса ауто-пута Е-75 у ширини од 

40 m, прописана Законом о јавним путевима, директно су условили да простор у 

обухвату Плана буде подељен на две основне функционалне зоне, према морфолошким 

и планским карактеристикама. 

 

Зона А намењена је радним садржајима, а Зона Б намењена је садржајима ауто-пута и 

његовом заштитном коридору. Унутар зона диференциране су површине, што 

подразумева да се за сваку намену/функцију издваја посебан простор. 

 

 

1.1. ЗОНА А – РАДНИ САДРЖАЈИ 
 

Зону А чине површине у функцији радних садржаја: радне површине, коридор приступне 

саобраћајнице и део општинског пута, путем кога је планирана радна зона прикључена 

на постојећу инфраструктурну мрежу насеља. 

 

 

1.2. ЗОНА Б – АУТО-ПУТ 
 

Зона Б формирана је око постојећег ауто-пута, обухвата денивелисану петљу и 

планирано заштитно зеленило, које представља заштитни појас између планираних 

радних садржаја и коридора ауто-пута. 

 

 

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ 

КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 
 

2.1. РАДНЕ ПОВРШИНЕ 
  

У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, 

производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама (пословно-

производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или 

пословно-производно-складишни објекат), изградња услужних и осталих садржаја, а 

сходно захтевима тржишта. 
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Неопходно је настојати да се у оквиру радне зоне групишу предузећа која су међусобно 

технолошки повезана, а која имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог 

опслуживања. 

 

У оквиру радне зоне могућа је изградња следећих садржаја: 

- производни погони лаке индустрије, 

- производно занатство, 

- трговинска делатност на велико и мало разнородних делатности (индустријске робе, 

пољопривредне робе, грађевинског материјала, хладњаче, силоси и сл.), 

- сервисно - складишни терминали, 

- садржаји логистичке подршке производње (шпедиција, услужно складиштење, 

сервиси, итд.), 

- техничка служба одржавања и оправке средстава и опреме (прање, одржавање и 

оправка возила, друмске ваге и др.). 
 
 

2.2. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Денивелисано укрштање - петља  
 

У предложеном обухвату Плана налази се и део изграђеног денивелисаног укрштања - 

петља Бешка, за коју ће се овим Планом утврдити адекватна грађевинска парцела. 
 

Општински пут бр. 1 
 

Општински пут бр. 1, ДП бр. 100 – Крчедин, представља основни саобраћајни 

капацитет међунасељског повезивања. Пружа се у правцу запад-исток, тангирајући са 

јужне стране Планом обухваћену радну зону. 
 

Приступне саобраћајнице 
 

Приступ радним комплексима омогућен је формирањем уличних коридора, чија је 

основна функција да обезбеде адекватно саобраћајно прикључење на постојећу 

насељску саобраћајницу, односно на општински пут.  
 

Увођењем приступних саобраћајница обезбеђује се како адекватан саобраћајни приступ 

парцелама намењеним за рад, тако и могућност изградње и једноставног прикључка на 

све видове инфраструктуре.  
 

Приступне саобраћајнице унутар обухвата Плана представљају површине у њиховој 

планираној ширини које служе за постављање саобраћајне, водне, енергетске и остале 

планиране комуналне инфраструктуре. 

 

 

2.4. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Главна функција заштитног зеленила, које уједно представља и зону забрањене 

изградње ауто-пута Е-75, је стварање тампон зоне између коридора ауто-пута Е-75 и 

површина намењених раду, које ће бити детаљније обрађене Главним пројектом 

озелењавања ауто-пута Е-75.  

 

 

2.5. ПРОСТОРНА ОГРАНИЧЕЊА 
 

Зона забрањене изградње - заштитни појас 
 

Зона забрањене изградње представља заштитни појас ауто-пута Е-75, у ширини од  

40 m, који је дефинисан чланом 29. Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС",  

бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13). 
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У заштитном појасу забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и 

постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина 

пратећих садржаја ауто-пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе 

потребама ауто-пута и саобраћаја на јавном путу. 
 

У зони забрањене изградње могу да се граде, односно постављају водовод, 

канализација, телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл., по 

претходно прибављеној сагласности управљача ауто-пута која садржи саобраћајно-

техничке услове. 

 

Зона контролисане изградње – појас контролисане изградње 

 

У зони контролисане изградње, у ширини од 40 m, која служи за заштиту ауто-пута Е-75 

и саобраћаја на њему, врста и обим изградње објеката је ограничена и могућа је у 

складу са донетим просторним и урбанистичким плановима и у складу са условима и 

сагласностима управљача инфраструктуром - ЈП "Путеви Србије". 

 

 

2.6. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 

Намена површина 
постојеће 

Намена површина 
планирано 

ha a m2 % ha a m2 % 

Грађевинско 
земљиште у 
грађевинском 
подручју насеља 
Бешка 

19 89 05 89,9 

Грађевинско 
земљиште у 
грађевинском 
подручју насеља 
Бешка 

19 89 05 89,9 

Неизграђено 
грађевинско земљиште 

19 47 95 88,1 

Радне површине 15 07 24 68,2 

Приступне 
саобраћајнице 

1 80 61 8,1 

Заштитно зеленило 2 60 10 11,8 

Општински пут бр. 1  41 10 1,8 Општински пут бр. 1  41 10 1,8 

Грађевинско 
земљиште изван 

грађевинског 
подручја насеља 
Бешка 

2 22 15 10,1 

Грађевинско 
земљиште изван 

грађевинског 
подручја насеља 
Бешка 

2 22 15 10,1 

Денивелисано 
укрштање - петља 

2 22 15 10,1 
Денивелисано 
укрштање - петља 

2 22 15 10,1 

Укупна површина у 
обухвату Плана 

22 11 20 100 
Укупна површина у 
обухвату Плана 

22 11 20 100 

 

 

3.  ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Планом детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка планиране површине јавне 

намене су: 

- приступне саобраћајнице до планираних радних садржаја (парцела се образује од 

дела кат. парцелe 2006/14 КО Бешка), 

- заштитно зеленило (парцела се образује од делова кат. парцела 2006/4 и 2006/14 КО 

Бешка). 

 

Постојеће површине јавне намене су: 

- општински пут бр. 1 (делови кат. парцеле бр. 2026/2 КО Бешка), 

- денивелисано укрштање - петља (парцела се образује од кат. парцеле бр. 2006/13 и 

дела кат. парцеле бр. 2006/4 КО Бешка). 
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ПОВРШИНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
Површина 

ha a m2 % 

1. Површине јавне намене 7 23 17 31,8 

Приступне саобраћајнице 1 80 61 8,1 

Заштитно зеленило 2 60 10 11,8 

Општински пут бр. 1  41 10 1,8 

Денивелисано укрштање - петља 2 22 15 10,1 

2. Површине остале намене  15 07 24 68,2 

Радне површине 15 07 24 68,2 

УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 22 11 20 100 

 

 

4.  РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА 
ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 

 

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Планом регулације дефинисане су постојеће и планиране регулационе линије 

планираних површина/парцела јавне намене. 
 

Регулационе линије су дефинисане постојећим међним тачкама и новоодређеним међним 

тачкама које су одређене аналитичким елементима (графички приказ бр. 2.3. 

Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и 

саобраћајна инфраструктура са карактеристичним попречним профилима). 

 

Грађевинске линије 
 

Грађевинске линије одређене су у поглављу II - Правила грађења, као и на графичком 

приказу бр. 2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима 

за обележавање и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним попречним 

профилима. 

 

 

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 

Планом нивелације су дефинисане преломне коте нивелете приступне саобраћајнице, 

нагиби нивелете приступне саобраћајнице (0,38% – 2,96%), као и прикључак приступне 

саобраћајнице на општински пут (графички приказ бр. 2.3. Регулационо-нивелациони 

план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и саобраћајна 

инфраструктура са карактеристичним попречним профилима). 

 

 

5. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

5.1. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана 

деобом се образују нове парцеле које или задржавају постојећу или добијају нову намену. 

 

 

5.2. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела 

препарцелацијом се образују нове јединствене парцеле површина јавне намене, а то су: 

коридори планираних приступних саобраћајница, парцела заштитног зеленила и 

парцела денивелисаног укрштања - петље. 
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6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 

 

Предметни простор предвиђен за урбанистичку разраду, представља грађевинско 

земљиште - малим делом изван грађевинског подручја насеља, а највећим делом у 

грађевинском подручју насеља Бешка. 

 

Део радне зоне чији је део обухваћен разрадом наслоњен је и оивичен је са: 

- ауто-путем А1, Е-75 (део петље Бешка) са истока, 

- постојећим радним садржајима (асфалтна база) са запада, 

- пољопривредним земљиштем са севера, 

- општинским путем ОП бр. 1, ДП бр. 100 – Крчедин, са југа.  

 

Саобраћајна доступност овог дела радне зоне остварена је преко приступних 

саобраћајница и њихове везе са главном насељском саобраћајницом (ГНС) – трасом 

општинског пута у улици Кнеза Милоша. 

 

Директан приступ на општински пут бр. 1, ДП бр. 100 – Крчедин, директан излазак на 

путни капацитет највишег хијерархијског нивоа – ауто-пут А1 (Е-75), [државна граница 

са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна 

граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево), деоница 1031 петља Ковиљ - 

петља Бешка и деоница 1033 петља Бешка - петља Марадик], преко петље Бешка овој 

радној зони дају изванредне предуслове за брз и неометан развој и имплементацију свих 

садржаја.  

 

Саобраћајнице у оквиру коридора планираних саобраћајних капацитета (површине за 

јавне намене), које повезују радну зону – локацију 3 са насељем, својим везама са 

хијерархијски више рангиранима насељским саобраћајницама (Е-75) омогућиће 

квалитетну и безбедну саобраћајну доступност свим планираним садржајима.  

 

Основну везу дела комплекса радне зоне локације 3 са категорисаном путном мрежом и 

насељским системом саобраћајница чиниће приступне саобраћајнице.  

 

Саобраћајно решење у оквиру дела ове зоне је конципирано тако да се омогући 

квалитетан излазак на насељску саобраћајну мрежу преко приступних саобраћајница 

која омогућује конекцију на насељску путну мрежу – главну насељску саобраћајницу. 

Саобраћајни прикључци на приступну саобраћајницу се морају изградити са свим 

неопходним елементима који ће омогућити безбедно и неометано прикључивање, у 

складу са меродавним возилом (ТТВ/АВ).  

 

У оквиру површина за јавне намене – коридора приступних саобраћајница потребна је 

комплетна изградња у оквиру попречног профила и опремање са свим елементима који 

ће омогућити безбедно и неометано кретање свих друмских превозних средстава уз 

обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних површина. 

 

Површине за стационарни саобраћај у оквиру јавне површине приступних саобраћајница 

нису предвиђене, већ ће се паркирање решавати у оквиру парцела радних садржаја. 

 

Изградњом пешачких стаза, у коридору главне и приступних саобраћајница, омогућиће 

се и неометано и безбедно кретање ових учесника у саобраћају, с обзиром на традицију 

немоторних кретања и њихову бројност. 
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Посебне површине за кретање бициклиста су планиране у оквиру главне насељске 

саобраћајница – трасе ОП бр.1, док ће се у коридорима приступних, бициклисти кретати 

по површинама за моторни саобраћај. 

 

У оквиру површина претежне намене – приликом изградње интерних саобраћајница и 

саобраћајно-манипулативних површина, потребно је водити рачуна о избору коловозних 

и других површина за кретање, свим потребним елементима који ће обезбедити 

безбедно и неометано кретање свих друмских превозних средстава, уз обезбеђење 

одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних површина.  

 

Стационирање теретних возила у делу радне зоне није планирано у оквиру уличних 

коридора саобраћајница. Потребе за паркирањем путничких и теретних возила ће се 

решавати унутар појединачних грађевинских парцела, за сваки случај посебно. Број 

паркинг места, начин паркирања ће се димензионисати у складу са меродавним 

возилима, технолошким процесима, потребама и захтевима корисника у складу са 

расположивим простором. 

 

Генерално се може закључити да за формирање садржаја путног-друмског саобраћаја, 

на предметној локацији постоје одговарајући просторни и урбанистички елементи. Они 

ће омогућити функционално повезивање свих интерних кретања унутар комплекса, а 

такође и омогућити квалитетну и безбедну путну/друмску везу са окружењем.  

 

За део простора у обухвату Плана важе следећи параметри саобраћајница: 

 
Врста саобраћајнице Ширина коридора Ширина коловоза 

Главна насељска саобраћајница мин. 27,0 m мин. 7,0 m 

Приступна саобраћајница 18,0 m 5,5 m 

 

6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре 

 

Услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних пројеката и пројеката 

за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби: 

- Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 

и 104/13), 

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 

53/10, 101/11 и 32/13-УС), 

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", бр. 50/11), 

- Техничких прописа из области путног инжењеринга, 

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 

 

Део главне насељске саобраћајнице (трасе општинског пута бр. 1) 

 

У коридору главне насељске саобраћајнице је потребно планирати реконструкцију 

општинског пута, у циљу изградње саобраћајних прикључака на исти, са следећим 

пројектним елементима: 

- задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице – општинског пута 

бр. 1; 

- носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (мин. оптерећење 60 

kN по осовини); 

- главну насељску саобраћајницу искористити за вођење интерног теретног, транзитног 

и јавног саобраћаја; 

- бициклистичке стазе изводити/обележавати обострано уз проточне саобраћајне траке, 

као једносмерне са ширином од 1,5 (мин.1,3) m или као двосмерне са ширином од 2,5 

(мин.2,1) m; 

- вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске саобраћајнице вршити преко 

изграђених пешачких стаза са ширином од мин. 1,5 m уз регулациону линију. 
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Приступне саобраћајнице 
 

- приступне саобраћајнице изводити за двосмерни саобраћај, ширине уличног коридора 

18,0 m; 

- саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2х2,75 m (мин.2х2,5 m); 

- носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај (оптерећење 60 

kN по осовини); 

- паркирање путничких возила у регулационом профилу није дозвољено; 

- нагиб коловоза је једностран; 

- раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу 

прегледност и безбедност; 

- пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине мин. 1,2 m. 

 

6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 

 

Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну 

саобраћајницу, минималне ширине 3,5 m, уз сагласност управљача - јавног комуналног 

предузећа, које је задужено за саобраћајнице у оквиру грађевинског подручја насеља. 
 

 

6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 

 

Планирана радна зона ће се водом снабдевати прикључењем на насељски водоводни 

систем преко којeг се врши дистрибуција воде до свих објеката унутар појединачних 

комплекса.  

 

Хидротехнички објекти и инсталације које се планирају у обухвату Плана обухватају: 

- водоводну и хидрантску противпожарну мрежу; 

- канализацију отпадних вода и 

- канализацију атмосферских вода. 

 

Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање планираних комплекса и 

објеката радне зоне питком водом, као и хидрантску мрежу за заштиту од пожара. 

Водоводну мрежу образовати као прстенасту, са које ће се директно прикључцима 

снабдевати водом објекти конкретних намена. Предвиђено је полагање цевовода у 

појасу интерних саобраћајница, а планирани цевоводи треба да прате регулације 

саобраћајница или кроз зелене површине. Изградњу нове и реконструкцију постојеће 

водоводне мреже вршити етапно, према потреби и положају објеката. Насеље Бешка ће 

се у најскорије време повезати на инђијски систем водоснабдевања и на тај начин 

трајно решити питања водоснабдевања потрошача на овом простору. 

 

Планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу насељску мрежу у Бешки и то на 

постојећи вод ø 50 mm у улици Кнеза Милоша. Постојећа мрежа је положена у зеленом 

појасу на парној страни улице. 

 

На водоводној мрежи предвидети све објекте и арматуре за њено нормално 

функционисање, као и довољан број надземних противпожарних хидраната на 

прописаном одстојању. Растојање хидранта од објекта зависи од намене, величине, 

висине и других карактетистика објекта, а мора бити у складу са Правилником о 

техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара. Димензије водоводне 

мреже дефинисати кроз израду техничке документације. Израду пројектне 

документације, изградњу водоводне мреже, начин и место прикључења објеката на 

спољну водоводну мрежу радити према условима надлежног комуналног предузећа. 
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Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних 

простора. Канализационим системом треба омогућити одвођење санитарних отпадних 

вода из радне зоне до насељске канализационе мреже и потом до постројења за 

пречишћавање отпадних вода. Мрежа ће се положити до свих објеката и корисника 

простора на посматраном подручју, дуж постoјећих и планираних саобраћајница 

користећи расположиве просторе и падове терена. До изградње насељског 

канализационог система, евакуација отпадних вода ће се вршити преко 

водонепропусних септичких јама, распоређених унутар сваког појединачног комплекса. 

Пражњење јама вршиће се периодично, према потреби, ангажовањем надлежног 

комуналног предузећа. 

 

Положај планиране канализационе мреже је у појасу регулације саобраћајница, односно 

око осовине пута. Црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати 

их у зеленој површини са прилазом за сервисно возило.  

 

Предвиђено је да се прикупљене отпадне воде насеља Бешка усмере ка планираној 

црпној станици ЦС "Бешка", а одатле магистралним канализационим водом препумпавају 

ка насељу Инђија. 

 

Посебно би се требао истаћи задатак на инсистирању на прикључењу индустријских 

постројења на систем јавне канализације, наравно након примарног третмана отпадних 

индустријских вода. Привредни објекти са агресивним отпадним водама, пре испуштања 

у канализациону мрежу, морају обавити интерни предтретман механичко-хемијског 

пречишћавања.  

 

Начин изградње атмосферске и фекалне канализације прилагодити хидрогеолошким и 

топографским карактеристикама терена. Димензије канализационе мреже дефинисати 

кроз израду техничке документације. Израду пројектне документације, изградњу 

канализационе мреже, начин и место прикључења објеката на спољну канализациону 

мрежу радити у сарадњи и према условима надлежног јавног комуналног предузећа. 

 

Сувишне, условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, усмерити ка околном 

зеленилу. 

 

Атмосферске воде ће се из овог дела насеља одводити системом отворених и 

зацевљених канала. Атмосферске воде у зависности од порекла упустити у реципијент 

након адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент 

тек након третирања на одгoварајућем уређају (сепаратору уља и брзоталоживих 

примеса). На месту испуста предвидети сепараторе масти и уља. Атмосферске воде, пре 

упуштања, потребно је пречистити на таложнику за механичке нечистоће и на 

сепараторима уља и масти, до нивоа квалитета воде у реципијенту, прописаног Уредбом 

о категоризацији водотока, а у складу са Законом о водама. Квалитет отпадних вода које 

се упуштају у насељски канализациони систем мора да одговара вредностима 

прописаним у општинској одлуци о јавној канализацији. Пречишћене воде са простора 

радне зоне упустиће се у путни канал приступне саобраћајнице који је усмерен ка 

потоку Патка (Будовар), као коначном реципијенту. 

 

6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 

 

- водоводну мрежу поставити у зеленом појасу; 

- минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад 

темена цеви; 

- јавну водоводну мрежу градити по прстенастом принципу; 

- на водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на 

прописним растојањима; 

- јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од Ø 100 mm; 

- динамику изградње водовода усагласити са изградњом саобраћајница, како се оне не 

би накнадно раскопавале; 
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- при проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга и сл., потребно је 

прибавити сагласности надлежних институција; 

- водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација 

инфраструктуре према важећим стандардима и прописима; 

- израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове јавне 

водоводне мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу 

магистралне и дистрибутивне водоводне мреже; 

- сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се 

извести у складу са Законом и уз сагласност надлежних органа; 

- у планираним радним комплексима планирати и градити канализациону мрежу као 

сепаратну, тако да се посебно прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде; 

- канализациону мрежу поставити око осовине постојећих и планираних саобраћајница; 

- минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 0,8 m слоја земље изнад 

темена цеви; 

- динамику изградње канализација усагласити са изградњом саобраћајница, како се 

исте не би накнадно раскопавале; 

- канализациону мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација 

инфраструктуре према важећим стандардима и прописима; 

- минимални пречник уличне фекалне канализације не сме бити мањи од Ø200 mm; 

- минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, према важећим 

o прописима и стандардима; 

- црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој 

површини са прилазом за сервисно возило; 

- извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који задовољава 

санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда их 

упустити у насељску канализациону мрежу; 

- Прикупљене канализационе отпадне воде усмерити ка планираној црпној станици ЦС 

"Бешка", а одатле ће се магистралним канализационим водом препумпавати ка 

насељу Инђија где ће се прикључити на регионални канализациони систем; 

- до изградње насељске канализационе мреже, евакуацију отпадних вода решити преко 

водонепропусних септичких јама лоцираних унутар поједначних комплекса; 

- атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне 

саобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од техничко-економске 

анализе; 

- минимални пречник уличне кишне канализације не сме бити мањи од Ø300 mm; 

- атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на 

таложнику, односно сепаратору уља и масти; 

- одвођење атмосферских вода из планираних комплекса вршити искључиво преко 

сепаратора уља и масти; 

- све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према 

важећим прописима и стандардима; 

- атмосферску канализацију поставити изнад нивоа поземних вода, уз обавезно 

заптивање спојева; 

- уградити ревизиона окна – шахтове на свим прикључцима, преломима и правим 

деоницама канала на прописним растојањима; 

- приликом прикључења нових канала на постојеће, прикључење извести тако да кота 

дна новог канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује, а препоручује 

се прикључење у горњој трећини; 

- до изградње атмосферске канализације одвођење атмосферских вода са коловоза 

решити риголама или упојним јарковима. 

 

6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру 

 

- прикључење планираних објеката на водоводну мрежу извести према условима 

надлежног комуналног предузећа; 

- прикључке планираних објеката на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта 

смештеног на парцели корисника на минимум 1,0 m иза регулационе линије; 
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- предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже, а у складу са условима 

противпожарне заштите; 

- прикључење планираних објеката на канализациону мрежу извести према условима 

надлежног комуналног предузећа; 

- до изградње насељског канализационог система, евакуацију отпадних вода са 

комплекса решити преко водонепропусних септичких јама које ће се по потреби 

празнити ангажовањем надлежног комуналног предузећа; 

- условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања 

упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле; 

- отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски 

канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар 

самог комплекса; 

- све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију пречистити на 

сепаратору уља и брзоталоживих примеса. 
 
 

6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 
 

У близини подручја у обухвату Плана налази се надземни 20 kV вод извод "Крчедин" из 

ТС "Инђија" 110/20 kV, преко којег ће се обезбедити напајање електричном енергијом 

будућих потрошача, укупне једновремене максималне снаге до 2 MVA. У случају да 

укупне потребе за једновременом снагом премашују 2 MVA, потребно је из ТС "Инђија" 

110/20 kV изградити нови 20 kV извод преко којег је могуће обезбедити до 8 MVA 

једновремене максималне снаге.  
 

За потребе напајања електричном енергијом изградити нове монтажно-бетонске 

трансформаторске станице, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге 630 kVA и подземни 20 kV 

кабл од постојећег челично-решеткастог стуба 20 kV надземног вода, у складу са 

потребама.  
 

Од трансформаторских станица врши се развод нисконапонским кабловима до 

планираних потрошача.  
 

Мрежа јавног осветљења ће се каблирати, а расветна тела поставити на стубове или на 

објекте у планираним радним комплексима. За расветна тела користити изворе светлости 

у складу са новим технологијама развоја и мерама енергетске ефикасности. 
 

Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о 

техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени 

лист СРЈ", бр. 11/96). 
 

Коришћење обновљивих извора енергије 
 

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих 

извора енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и 

заштиту и очување животне средине. 
 

Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (биомаса, 

биогас, геотермална енергија, соларна) могу се градити у склопу свих радних површина 

у обухвату Плана, који ће ову енергију користити за сопствене потребе или је 

конектовати у мрежу дистрибутивног система електричне енергије. 

 

6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 
 

Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже 

- електроенергетска дистрибутивна мрежа ће бити грађена подземно; 

- код подземне електроенергетске мреже дубина полагања каблова треба да буде 

најмање 0,8 - 1,0 m; 
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- при паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских 

комуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за 

каблове напона преко 10 kV; 

- при укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања 

треба да буде око 90; 

- није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских 

комуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора 

бити 0,5 m; 

- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће 

од 0,5 m; 

- није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 

или канализације; 

- при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 

растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m. 

 

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV 

- трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос градити као монтажно-

бетонску, компактно-бетонску, зидану или узидану у складу са важећим законским 

прописима и техничким условима надлежног оператора дистрибутивног система 

електричне енергије; 

- минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката треба да буде 

3,0 m; 

- монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи 

објекти, а могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге 

до 630 kVA и двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVA); 

- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити 

слободан простор макс. димензија 5,8 m х 6,3 m за изградњу једноструке, односно  

7,1 х 6,3 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице; 

- трансформаторске станице се могу градити на јавним зеленим површинама и у 

коридорима саобраћајница, као и на површинама остале намене.  

 

Услови за изградњу јавног осветљења 

- светиљке за јавно осветљење у радној зони поставити на стубове поред 

саобраћајница и пешачких стаза или на објекте; 

- стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза и ван колских прилаза 

објектима; 

- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја уважавајући 

принципе енергетске ефикасности. 

 

Производни енергетски објекти 

- могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: производни 

објекат снаге до 1 MW, који производи енергију (топлотну, електричну), соларни 

колектори, трансформаторско и разводно постројење, пословни објекат, средњенапонски 

и нисконапонски подземни водови;  

- соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача; 

- електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији 

производног енергетског објекта каблирати. 

 

6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 
 

- за прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је 

изградити прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места 

(ОММ);  

- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради 

објекат, према улици или у зиданој огради, такође на регулационој линији улице;  
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- за кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 kW 

прикључење ће се вршити нисконапонским подземним водом директно из 

трансформаторске станице;  

- за кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење ће 

се вршити из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у оквиру парцеле; 

- уколико је захтевана максимална једновремена снага до 150 kW, за више локацијски 

блиских или суседних објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих купаца 

електричне енергије обезбедиће се изградњом дистрибутивних трансформаторских 

станица на јавној површини. Потребан број трансформаторских станица ће зависити 

од броја купаца и захтеване максималне једновремене снаге. 

 

 

6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 
 

За производњу топлотене енергије у сврху грејања корисника на овом простору и у 

сврху технолошких процеса производње, као енергент може се користити електрична 

енергија, чврсто или течно гориво (дрво, пелет, лако лож уље), био гас, ТНГ (течни 

нафтни гас) и природни гас. Објекти се могу грејати електричним радијаторима, 

калориферима, системом централног грејања топлом водом, који је прикључен на 

котларницу која као енергент може користити чврсто и течно гориво и природни гас у 

комбинацији са топлотним пумпама. Будући корисници на овом простору, након 

одговарајуће економске анализе и потреба за топлотном енергијом у сврху грејања или 

технолошких процеса производње одлучиће коју врсту енергента и начин производње 

топлотне енергије желе. 
 

У насељеном месту Бешка постоји изграђена дистрибутивна гасна мрежа ДГМ Бешка од 

полиетиленских и челичних цеви. Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа, својим 

положајем и пројектованим капацитетима пружа могућност даљег развоја и проширења 

у циљу снабдевања потенцијаних потрошача на овом простору. 
 

Овим Планом предвиђено је полагање дистрибутивне гасоводне мреже у планираним 

коридорима приступних саобраћајница. 
 

Прикључење планираних радних садржаја на постојећу дистрибутивну гасну мрежу 

извешће се изградњом дистрибутивног гасовода од ПЕ или челичних цеви, у зависности 

од пројектованих капацитета односно потребних количина гаса и то од постојеће 

дистрибутивне гасне мреже у насељу, у планираним коридорима приступних 

саобраћајница на коју се будући корисници природног гаса могу прикључити. 

 

6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 

 

Приликом изградње термоенергетске инфраструктуре потребно je придржавати се 

следећих услова: 

- за уређење и изградњу термоенергетске инфраструктуре испоштовати услове који су 

дати у Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16 barа ("Службени гласник РС", број 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). 

 

За гасоводе притиска до 16 barа потребно је испоштовати следеће услове:  

 

У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу 

саобраћајница, у инфраструктурним коридорима. 
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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. 

 

Обавезна мера заштите за смањење минималног хоризонталног растојања гасовода је: 

1) за челичне гасоводе - примена пројектног фактора за прорачун дебљине зида цеви 0,25; 

2) за гасоводе од полиетилена (у даљем тексту: ПЕ гасовод) - примена физичке заштите 

гасовода од оштећења при радовима у близини гасовода (постављање гасовода у 

заштитну цев, постављање заштитних плоча изнад гасовода, итд.) при чему гасовод 

мора бити физички заштићен на делу гасовода где је хоризонтално растојање 

смањено и додатно по 1,0 m на обе стране. 

 

Поред ових мера могу се применити и следеће додатне мере заштите: повећана дубина 

укопавања гасовода, постављање гасовода у заштитну цев, постављање заштитних 

плоча изнад гасовода, као и друге сличне мере. 

 

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 

вреловода и топловода 0,30 0,50 

проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

нисконапонских и високонапонских електичних каблова 0,30 0,60 

телекомуникационих каблова 0,30 0,50 

водова хемијске индустрије и технолошких флуида 0,20 0,60 

резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова 

- 5,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 

- 3,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3 

- 6,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 

- 15,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова 
укупног капацитета највише 10 m3 

- 5,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова 
укупног капацитета већег од 10 m3, а највише 60 m3 

- 10,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова 
укупног капацитета преко 60 m3 

- 15,00 

шахтова и канала 0,20 0,30 

високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 
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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 

вреловода и топловода 0,30 0,50 

проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

нисконапонских и високонапонских електичних каблова 0,20 0,40 

телекомуникационих и оптичких каблова  0,20 0,40 

до водова хемијске индустрије и технолошких флуида 0,20 0,60 

резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова 

- 5,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 

- 3,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3 

- 6,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 

- 15,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова 
укупног капацитета највише 10 m3 

- 5,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова 
укупног капацитета већег од 10 m3, а највише 60 m3 

- 10,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова 
укупног капацитета преко 60 m3 

- 15,00 

шахтова и канала 0,20 0,30 

високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода 

дужине до 2,0 m уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих 

интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном 

вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење 

запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова. 

 

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 

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 

 

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

не сме угрозити стабилност стуба. 

 

Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се 

мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања 

евентуалног продора гаса у канализацију. 

 

Надземно полагање челичних гасовода дозвољено је само у кругу индустријских 

постројења. 

 

 

 

 
 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

21 

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. 

 

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

 

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 

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 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 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 насељским саобраћајницама, угао осе гасовода према тим 

објектима по правилу мора да износи 90°. 
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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. 
 

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  100 

до горње коте коловозне конструкције пута 135 

 

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 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 овог правилника и условима управљача јавног пута. 

 

6.4.3. 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", број 86/15). 

 

 

6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 
 

6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 

 

За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску 

комуникациону мрежу, како би се створили услови за примену и коришћење 

широкопојасних сервиса. Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати. 

Постојећу електронску комуникациону мрежу потребно је изместити у коридоре 

саобраћајница. 
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6.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре 

 

Услови за изградњу подземне електронске комуникационе мреже 

 

- електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за 

потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др); 

- електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница и 

поред пешачких стаза на јавној површини и површинама остале намене; 

- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадно 

провлачење електронских комуникационих каблова;  

- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, 

односно 0,3 m, 0,4 m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у 

коловозу, тротоару; 

- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте; 

- при паралелном вођењу комуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV 

најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV; 

- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 

0,5 m, а угао укрштања око 90; 

- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и 

канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m; 

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

цевима водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m 

при приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са канализацијом; 

- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално 

растојање мора бити најмање 0,4 m; 

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

цевоводом гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4 - 1,5 m, у 

зависности од притиска гасовода; 

- уколико се прописана удаљеност у односу на EK инсталације не може постићи, на тим 

местима неопходно је 20 kV електроенергетски кабл поставити у гвоздене цеви, 20 kV 

електроенергетски кабл треба уземљити и то на свакој спојници деонице приближавања, 

с тим да уземљивач мора да буде удаљен од EK инсталација најмање 2,0 m; 

- минимална вертикална удаљеност (при укрштању инсталација) високонапонских ВН 

20 kV електроенергетских каблова у односу на трасе постојећих EK инсталација мора 

бити: 0,05 m;  

- на местима укрштања све будуће подземне инсталације, обавезно положити испод 

наведених постојећих EK инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 90 

степени, али не сме бити мањи од 45 степени; 

- уколико се прописано одстојање не може одржати каблове на месту укрштања треба 

поставити у заштитне цеви у дужини од око: 2,0–3,0 m, а вертикална удаљеност не 

сме бити мања од 0,3 m. Заштитне цеви за електроенергетски кабл треба да буду од 

добро проводљивог материјала, а за EK каблове од лоше проводљивог материјала; 

- уколико се у непосредној близини траса свих наведених подземних EK каблова и 

празних ПЕ цеви пречника 40 mm, планирају колски прилази, коловози, индустријски 

путеви, паркинг простори или неке друге површине са тврдим застором, ивица истих 

мора бити на минималном хоризонталном растојању у односу на трасе EK каблова од 

1,0 m; 

- уколико планирани индустријски путеви, коловози, колски прелази, паркинг простори 

или неке друге површине са тврдим застором прекривају трасу наведених постојећих 

EK каблова, исти морају бити израђени од решеткстих "МЕ-БА" елемената да би се 

омогућио стални приступ EK кабловима или се на целој дужини EK кабла коју 

прекрива коловоз, колски прилаз, паркинг простор и сл., мора планирати полагање 

празне заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm (поред трасе постојећег кабла на 

дубини од око 0,8–1,0 m). Дужина празне положене ПВЦ цеви мора бити таква да 

излази са сваке стране коловоза, колског прилаза, паркинг простора или неке друге 

површине са тврдим застором за око 0,05 m; 

- за потребе удаљених корисника, може се градити бежична (РР) електронска 

комуникациона мрежа; 
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- у складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за 

електронске комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и 

заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката ("Службени 

гласник PC", бр. 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена изградња и 

постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа 

изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, осим 

на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање 

електронских комуникација (ЕК објеката). 

 

Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката  

 

- објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне комуникационе 

мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио 

релејних станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта 

или на слободном простору у оквиру парцела у јавној својини, пре свега у власништву 

локалне самоуправе (или, евентуално, у или на објекту или у оквиру парцеле 

појединачних корисника); 

- слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у радним 

зонама и на периферији насеља; 

- објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или 

монтажни; 

- комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити 

ограђени; 

- напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 кV; 

- до комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са 

антенама обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне 

саобраћајнице; 

- слободне површине комплекса озеленити. 

 

Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе 

опреме и уређаја (ИПАН) 

 

ИПАН, МСАН, мини ДСЛАМ и ДСЛАМ уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора 

(улични кабинети) и осталих јавних површина, са обезбеђеним директним приступом 

уређају преко јавних површина, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем 

на јавну инфраструктуру или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине за 

изградњу ИПАН са обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором за 

паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру. 

 

Ивице бетонских постоља: стојећи ИРО-а (изводно-разводних ормана), електронских 

комуникационих уређаја: МСАН, мини ДСЛАМ, мини ИПАН и ДСЛАМ који су постављени у 

зеленом појасу улицe, морају бити на минималном хоризонталном растојању у односу на 

трасу будућих подземних инсталација, ивице коловоза, приступних путева, паркинг 

простора и свих других тврдих застора од 1,0 m. 

 

6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 
 

- прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним 

прикључком по условима надлежног предузећа; 

- у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову 

технологију развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним 

објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за 

смештај ЕК опреме унутар парцеле корисника, или до објекта на јавној површини. 
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6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 

На простору обухвата Плана зелене површине ће бити заступљене као зелене површине 

јавног и ограниченог коришћења.  
 

Зелене површине јавног коришћења ће обухватати заштитно зеленило у зони забрањене 

изградње ауто-пута Е-75 и зелене површине у коридору општинског пута и приступних 

саобраћајница.  
 

За формирање заштитног зеленила, применити у највећој мери саднице аутохтоног 

порекла, као и саднице које одговарају станишним условима. Сем спрата високих и 

ниских лишћара, формирати и спрат шибља, а примену четинарских врста свести на 

најмању меру.  
 

У коридору општинског пута и приступних саобраћајница, обострано формирати 

линијско зеленило, користећи лишћарске саднице (Tilia sp., Prunus sp.).  
 

Зеленило унутар планираних радних комплекса представља зелене површине 

ограниченог коришћења и треба да заузима око 30% сваке грађевинске парцеле. 

Зеленило сваког појединачног радног комплекса, формирати у пејсажном стилу, а 

ободом комплекса треба формирати линијско зеленило од садница високих и средње 

високих лишћара са спратом шибља, ради заштите и изолације. При озелењавању 

применити аутохтоне врсте које одговарају станишним условима.  

 

Четинаре, декоративне лишћаре и партерно зеленило треба садити уз објекте, паркинг 

просторе и на делу површина на улазу у комплекс. За озелењавање применити следеће 

врсте: Quercus sp., Aesculus sp., Ginkgo sp., Pinus sp., Picea sp. Све слободне површине 

затравити смешом трава отпорном на гажење. 
 

Општа правила уређења за зелене површине 
 

- Обавезна израда главних пројеката озелењавања за заштитно зеленило у зони 

забрањене изградње ауто-пута Е-75, у коридору општинског пута и приступних 

саобраћајница и за појединачне комплексе радних садржаја, који ће детерминисати 

прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, 

технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун; 

- Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује 

удаљеност од одређених инсталација: 

 

 Дрвеће Шибље 

Водовода 1,5 m  

Канализације 1,5 m  

Електрокаблова до 2,5 m 0,5 m 

ЕК мреже 2,0 m  

Гасовода 1,5 m  

 

- Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте; 

- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости. 
 

При формирању заштитног зеленила уз ауто-пут, руководити се одредбама Закона о 

јавним путевима. 
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7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И 
ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА 

 

7.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

Према претходним условима Завода за заштиту споменика културе у Сремској 

Митровици, добијеним у току израде Плана, у обухвату Плана нема евидентираних нити 

предложених за заштиту непокретних културних добара. У непосредној близини 

простора у обухвату Плана налази се археолошки локалитет из праисторијског периода 

Рибарница – Рибњак, па се стога предвиђа археолошко праћење земљаних радова. 

 

Археолошка контрола праћења земљаних радова спроводи се од стране стручног лица 

Завода за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, па је инвеститор у обавези 

да благовремено обавести надлежни Завод, ради археолошке контроле истих. 

 

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете, инвеститор је у обавези да без одлагања обустави радове, да 

обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, ради истраживања 

локације, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на 

месту и у положају у коме је откривен. 

 

 

7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА 
 

Ради смањења ефекта емисије загађујућих материја, у циљу очувања биодиверзитета 

аграрних површина, неопходно је очување/подизање заштитног зеленила на граничном 

делу планираних радних површина и околних садржаја. У том смислу је потребно: 

- предвидети минималну ширину вишеспратног зеленог појаса од 3-5 m, у зависности 

од расположивог простора; 

- у саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су највише 

прилагођене локалним педолошким и климатским условима; 

- искључити примену инвазивних врста; 

- уз ауто-пут, избегавати примену врста са јестивим плодовима, који би привукли 

животиње и изазвали њихов морталитет; 

- на граници предметног простора са околним пољопривредним земљиштем пожељно 

је избегавати врсте дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених 

паразита пољопривредних култура или воћа (Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha 

sp. Sorbus sp., Acer negundo). 

 

 

8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 

Енергетски ефикасна градња подразумева изградњу објеката на начин да се обезбеди 

удобан и комфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање 

утрошене енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама или о 

променама у понашању, све мере подразумевају исти или чак и виши, степен оствареног 

комфора и стандарда. У контексту одрживог развоја, где се подразумева развој који 

задовољава данашње потребе, а при том се не угрожава могућност да и будуће 

генерације задовоље своје потребе, може се говорити и о одрживој градњи.  

 

Важно је истаћи међутим, да мере за даље побољшавање енергетских карактеристика 

објекта не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима, као што су 

приступачност, рационалност и намеравано коришћење објекта. 
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Енергетски ефикасна изградња реализује се:  

- правилним избором локације и добром оријентацијом објеката (пројектовањем и 

позиционирањем објеката према климатским аспектима, изложености сунцу и утицају 

суседних објеката); 

- коришћењем нових конструктивних решења са традиционалним и савременим 

грађевинским материјалима који нису штетни по окружење (еколошки материјали); 

- применом адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних 

површина), применом прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, 

непропустљивост и друге мере); 

- реализацијом пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве 

енергије за загревање објекта (оријентација објекта према јужној, односно источној 

страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл; 

- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих 

извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије); 

- уградњом савремених система грејања, хлађења и вентилације објекта, уградњом 

адекватних система за одвођење дима, система за грејање потрошне воде, система за 

снабдевање питком водом и уградњом савремених система осветљења (примена 

савремених сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета 

осветљености), електричних инсталација и остале електричне опреме; 

- подизањем зеленила у складу са планским решењем (смањење загревања тла и 

стварање амбијента сличног природном); 

- садњом аутохтоних врста и неинвазивних адаптивних биљних сорти чиме се чува 

локални биодиверзитет. 

 

Одржива градња мора да осигура квалитет изградње (конструкција и обликовање) и 

трајност, уз финансијску, економску и еколошку прихватљивост. 

 

 

9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 

У контексту заштите предметног подручја које је опредељено за радну зону неопходно је 

дефинисати и предузети одређене мере заштите ваздуха, воде и земљишта и мере заштите 

од буке, због потенцијално негативних утицаја радних садржаја на животну средину.  

 

Услови и мере заштите ваздуха су: 

- спроводити одредбе Закона о заштити ваздуха и пратећих подзаконских аката; 

- инсталирати опрему и извести одговарајућа техничка и технолошка решења, којима 

се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане 

граничне вредности; 

- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, 

обавезно је предузимање техничко-технолошких мера или обустављање технолошког 

процеса, како би се концентрације загађујућих материја свеле на ниво прописаних 

вредности; 

- уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера 

заштите или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења 

граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај 

отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки 

процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року; 

- код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу 

емитовати непријатни мириси, обавезна је примена мера које ће довести до редукције 

мириса, иако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне 

вредности емисије;  

- субјекат новоизграђеног стационарног извора загађивања за који није прописана 

обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја на 

животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави дозволу; 
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- ради смањења ефеката емисије загађујућих материја, a за потребе заштите 

биодиверзитета аграрних површина, неопходно je очување/подизање заштитног 

зеленила на граничном делу планираних радних површина и околних садржаја. 

 

Услови и мере заштите вода су: 

- забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које 

прелазе граничне вредности емисије – квалитет пречишћеног ефлуента мора 

задовољавати прописане критеријуме за упуштање у канализациони систем 

насеља односно крајњи реципијент;  

- забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене; 

- отпадне воде индустрије потребно је предтретманом довести до нивоа квалитета 

који задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, 

односно за пречишћавање на ППОВ; 

- вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти; 

- атмосферске воде пре упуштања у реципијент такође очистити од механичких 

нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти; 

- вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода. 

 

Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, токсичних и лако запаљивих 

течности треба пројектовати према важећим правилницима који обрађују ове услове, а 

нарочиту пажњу треба посветити сигурној и трајној заштити подземних и површинских 

вода. 

 

Услови и мере заштите земљишта су:  

- применити биоразградиве материјале у зимском периоду за одржавање паркинга, 

улица и манипулативних платоа; 

- примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих материја 

и отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања; 

- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој 

земљишта мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само 

на, за ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети нови, незагађени 

слој земљишта; 

- пре почетка обављања делатности извршити испитивање квалитета земљишта. 

 

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и 

отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се 

мењају само у циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом. 
 

Обавезно је спроводити техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних 

и опасних материја у земљиште, праћење утицаја на квалитет земљишта, као и 

спровођење других мера заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим 

законима. 

 

У контексту заштите земљишта, токсичне растворе и различите неразградиве 

материјале, који се користе у току производње или се јављају као отпад у процесу 

произвoдње, потребно је одлагати у одговарајуће контејнере, а потом транспортовати од 

стране надлежних комуналних организација или на основу потписаних уговора.  

 

Корисник земљишта или постројења, за чију се делатност, односно активност утврди да 

јесте узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да врши мониторинг земљишта, 

на начин да: 

- прикаже податке о квалитету земљишта пре почетка и по завршетку обављања 

активности; 

- прати промене на земљишту и у земљишту на прописан начин у зони утицаја својих 

активности; 

- податке о промени на земљишту и у земљишту достави Министарству и Агенцији за 

заштиту животне средине. 
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Услови и мере заштите од буке су:  

- пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука, 

која се емитује при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме, 

не прелази прописане граничне вредности; 

- према потреби надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са 

Правилником о методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим 

подзаконским актима. 

 

Услови и мере при управљању отпадним материјама су: 

- адекватно управљати комуналним и осталим врстама отпада који настаје на простору 

у обухвату Плана, у складу са Законом о управљању отпадом, локалним и 

регионалним планом управљања отпадом за регион, као и у складу са условима 

надлежне комуналне службе; 

- привремено складиштење евентуално присутног опасног отпада вршити у складу са 

чл. 36 и 44. Закона о управљању отпадом. Отпад мора да буде прописно обележен и 

привремено складиштен на прописан начин до његовог коначног збрињавања; 

- примењивати опште и посебне санитарне мере предвиђене законом и другим 

прописима којима се уређују послови санитарног надзора; 

- у случају планирања простора за селективно сакупљање отпада који се не може 

чувати у контејнерима за комунални отпад, обавеза је власника/корисника да 

прибави услове, односно дозволу/сагласност надлежног органа за потребе уређења 

или коришћења наведеног простора. 
 

Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне, складишне или 

услужне делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, 

загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне 

средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације. 
 

За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, 

животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга 

питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се 

услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана Законом о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине. 
 

Да би се избегао негативан утицај на живот и здравље људи, при изградњи 

инфраструктурних објеката је неопходно водити рачуна о поштовању прописа о 

техничким нормативима и стандардима, мерама и условима које надлежни органи издају 

при постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним 

удаљеностима инфраструктурних објеката од одређених садржаја.  
 

За објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган 

прописује потребу израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са 

Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, 

Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени 

гласник РС", број 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна 

процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 

животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08). У оквиру Процене утицаја 

дефинишу се мере активне заштите простора у контексту заштите животне средине, у 

току редовне експлоатације и у случају акцидента. 

 

 

10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

 

10.1. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
 

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на 

могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да 

проузрокују штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање 
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мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. 

Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања, 

проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. 

 

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од земљотреса, пожара, метеоролошких 

појава: атмосферско пражњење, ветрови, атмосферске падавине (киша, град, снег), као и 

техничко-технолошких несрећа/акцидената и ратних разарања. 

 

Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за 

повратни период од 475 година, у обухвату Плана је утврђен VII-VIII степен сеизмичког 

интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу на структуру тј. 

тип објекта, дефинисане су класе повредивости односно очекиване деформације и 

оштећења на објектима. Тако би се у смислу интензитета и очекиваних последица на 

посматраном подручју, за VII степен сеизмичког интензитета манифестовао "силан 

земљотрес, а за VIII степен "штетан земљотрес". 

 

Мере заштите од земљотреса подразумевају правилан избор локације за градњу објеката, 

примену одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката, 

поштовање прописане минималне ширине саобраћајних коридора и минималне 

међусобне удаљености између објеката и др., као и строго поштовање и примену важећих 

грађевинско техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју. При 

пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката 

обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према 

ЕМС-98, како би се максимално предупредила могућа оштећења објеката под 

сеизмичким дејством.  

 

Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се 

искључити, без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. 

Опасност од избијања пожара у насељу могућа је на простору постојећих и планираних 

радних зона као и на пољопривредним добрима, који је у већини случајева 

проузрокован људском непажњом. 

 

Заштита од пожара обезбеђује се: 

- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија; 

- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и обезбеђивањем капацитета насељске 

водоводне мреже, односно довољне количине воде за ефикасно гашење пожара;  

- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, 

минимални радијуси кривина и сл.); 

- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе (приступних путева и пролаза за 

ватрогасна возила); 

- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (безбедносни појасеви 

између објеката и сигурносна удаљеност између пословних, производних и 

складишних објеката, помоћних објеката и сл.). 

 

Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске 

инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом. 

 

На посматраном подручју доминирају ветрови из различитих праваца: источни (односно 

југоисточни), тј. кошавски ветар са једне стране и западни (односно северозападни) 

ветар са друге стране. Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које 

подразумевају формирање одговарајућих ветрозаштитних појасева уз саобраћајнице. 

 

Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним) станицама. У оквиру 

система одбране од града, у непосредној близини насеља налази се лансирна станица 

Бешка, која је у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗС). 

Према условима РХМЗС изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од 

лансирнe станицe Сектора одбране од града, могућа је само по обезбеђењу посебне 

сагласности и мишљења ове институције.  
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Заштита од сувишних атмосферских вода обезбеђује се усмеравањем атмосферске 

воде са кровова објеката ка околном зеленилу и ка отвореним каналима који се налазе 

дуж саобраћајница.  

 

 

10.2. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И 
ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

 

У случају акцидентне ситуације у смислу загађења животне средине неопходно је да се 

без одлагања предузму мере ради смањења штете у животној средини или уклањања 

даљих ризика, опасности и штете у животној средини. У ове мере спадају превентивне 

мере заштите и мере приправности и одговорности на удес. 

 

У зависности од обима удеса, унутар или ван постројења и процене последица које могу 

изазвати директну или одложену опасност по људско здравље и животну средину, 

проглашава се стање угрожености животне средине и обавештава јавност о предузетим 

мерама.  

 

Ради спречавања даљег ширења загађења проузрокованог удесом, правно и физичко 

лице дужно је да одмах предузима мере санације према плановима заштите. 

 

При истовару и складиштењу течних материјала и енергената морају се испоштовати 

нормативи са становишта заштите од пожара, заштите животне средине и заштите на 

раду. 

 

У смислу грађевинско-техничких мера, при избору материјала треба водити рачуна о 

њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног 

ризика од пожара морају се испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато 

за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција.  

 

Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 m 

од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено.  

 

У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други 

материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се обезбедити слободни 

пролази и прилази справама и уређајима за гашење.  

 

За објекте за које је на основу одредби члана 33. и члана 34. Закона о заштити од пожара 

утврђена обавеза прибављања сагласности на техничку документацију, а који припадају 

категорији објеката са запаљивим гасовима и експлозивним материјама или који у свом 

саставу имају ову категорију објеката, прибављају се услови у погледу мера заштите од 

пожара и експлозија за безбедно постављање, прописани чл. 16 став 1. Уредбе о 

локацијским условима, чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим 

гасовима ("Службени гласник РС", број 54/15) и одредбама Закона о експлозивним 

материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Службени гласник СРС", бр. 44/77, 45/85 и 

18/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 67/93, 48/94 и 101/05).  

 

За објекте за које је Законом о заштити од пожара утврђена обавеза прибављања 

сагласности на техничку документацију (а који не припадају категорији објеката са 

запаљивим и горивим течностима и експлозивним материјама или који у свом саставу 

немају ову категорију објеката) прибављају се само услови у погледу мера заштите од 

пожара прописани чл. 16 став 2. Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник 

РС", бр. 35/15 и 114/15). 

 

Постројења у којима се обављају активности у којима је присутна или може бити 

присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (у даљем 

тексту: севесо постројење), регулисана су Законом о заштити животне средине и другим 

подзаконским актима, као техничка јединица унутар комплекса где се опасне материје 
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производе, користе, складиште или се њима рукује. У складу са Правилником о 

садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде извештаја о 

безбедности и Плана заштите од удеса, полазни основ за идентификацију повредивих 

објеката је удаљеност од минимум 1000 m од граница севесо постројења. 

 

 

10.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 

За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације, нема посебних услова и 

захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи. 
 

У складу са Законом о ванредним ситуацијама ради заштите од елементарних непогода и 

других несрећа, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и 

дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у 

склоништа и друге објекте погодне за заштиту. 
 

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење 

постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих 

комуналних објеката, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово 

одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа. 

 

Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације 

или реконструкције које би утицале или би могле утицати на исправност склоништа, 

нити се склоништа могу користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и 

техничке услове. 

 

Као други заштитни објекти користе се подрумске просторије и друге подземне 

просторије у пословним, производним и другим зградама, прилагођене за склањање 

људи и материјалних добара. Приликом изградње објеката са подрумима, препорука је 

да се над подрумским просторијама гради ојачана плоча која може да издржи 

урушавање објекта. 

 

 

11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

С обзиром да се на предметном простору могу очекивати и корисници са посебним 

потребама неопходно је обезбедити услове за несметано кретање истих у простору, у 

складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 

деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/15). 

 

У том контексту треба предвидети пешачке стазе са рампама (одговарајућег нагиба и 

ширине) на местима денивелације између разних категорија саобраћајних површина. Из 

истих разлога, потребно је обезбедити и одређени минимални број паркинг места за 

хендикепирана лица на планираним паркинг површинама (унутар радних комплекса). 
 

Поред ових мера, приликом израде одговарајуће пројектно техничке документације за 

поједине грађевинске објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидних 

лица у самим објектима, као што су прилагођавање улазне партије и омогућавање 

несметане комуникације унутар објекта. 
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12.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 

Планом су дефинисани услови за прикључење планираних садржаја на саобраћајну и 

комуналну инфраструктуру: водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску 

мрежу, гасоводну мрежу и електронску комуникациону мрежу. Поред тога, прикључци 

на јавну комуналну мрежу се обавезно изводе према техничким условима и уз 

прибављену сагласност предузећа надлежног за одређену комуналну инфраструктуру. 
 

За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је 

обезбедити одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта, односно обезбедити прикључке на ону комуналну инфраструктуру која је 

неопходна за оптимално функционисање планираних објеката и уређених површина.  
 

За сваку грађевинску парцелу потребно је обезбедити: 

-  приступ на јавну саобраћајну површину, 

-  изграђену јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу са које ће се обезбедити 

прикључење по условима надлежне електродистрибуције, или снабдевање енергијом 

из сопственог извора (агрегат, обновљиви извор енергије), 

-  прикључење на јавну водоводну мрежу по условима надлежног комуналног 

предузећа, односно дистрибутера, или снабдевање водом из сопственог извора 

(извориште или бушени бунари), 

-  прикључење на канализациону мрежу по условима надлежног комуналног предузећа, 

односно дистрибутера или могућност евакуације отпадних вода у водонепропусне 

септичке јаме, 

-  прикључење на отворену канализациону мрежу за прихват вишка атмосферских вода 

по условима надлежног стараоца.   

 

 

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке 

критеријуме и услове за изградњу свих планираних садржаја: 

- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом VIII степена 

сеизмичког интензитета за повратни период од 475 година - према Европској 

макросеизмичкој скали (ЕМС-98); 

- При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и 

услова који конкретну област регулишу; 

- При пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара; 

- Спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у 

складу са Законом о заштити животне средине; 

- Поштовати одредбе Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите 

("Службени гласник РС", бр. 21/92). 
 
 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 
 

2.1. ЗОНА А – РАДНИ САДРЖАЈИ 
 

Намена и врста објеката 
  

У оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња: пословних, производних и 

складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, 

пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-

складишни објекат. Изузетно се може дозволити изградња једне стамбене јединице у 

функцији пословања у склопу пословног објекта. 
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Уз главне објекте на грађевинској парцели, дозвољена је изградња и помоћних објеката: 

портирница, чуварских и вагарских кућица, гаража, остава, магацина, надстрешница за 

машине, возила или робу, колских вага, типских трансформаторских станица, МРС, 

производних енергетских објеката обновљивих извора енергије снаге испод 10 MVA 

(производни енергетски објекти могу бити и главни објекти на парцели), објеката за 

смештај електронске комуникационе опреме, котларница, водонепропусних бетонских 

септичких јама (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), 

бунара, ограда и сл. 

 

Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне, 

услужне и радне активности мањег или већег обима. То су делатности везане за 

производне погоне лаке индустрије, пољопривреде, односно делатности из области 

трговине на велико и мало, складишта (за индустријску робу, за пољопривредну робу, 

складишта грађевинског материјала, хладњаче, силоси и сл.), магацински простори и 

пратећи садржаји, изложбено-продајни салони, логистички центри, сервисне, услужне 

делатности, као и остале делатности, које могу осигурати прописане мере заштите 

животне средине. 

 

У овој зони забрањена је изградња економских објеката. 

  

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од 

техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова 

заштите. 

 

Услови за парцелацију, препарцелацију и образовање грађевинске парцеле 

 

Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да 

прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и 

пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости. 

 

Површина грађевинске парцеле износи минимално 1000,0 m2 са ширином уличног 

фронта од минимално 20,0 m. 

 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 

парцеле 

 

У зависности од технолошког процеса производње и пословања у оквиру планираног 

радног комплекса, грађевинска линија планираних објеката у односу на регулациону 

линију мора да буде одмакнута за минимално 5,0 m. 

 

Грађевинска линија од границе суседне парцеле је на минимум 5,0 m. Евентуално, 

дозвољена је удаљеност на минимално 1,0 m под условом да су задовољени услови 

противпожарне заштите, тј. да је међусобни размак између објеката на две суседне 

парцеле већи од половине вишег објекта. Евентуално, дозвољена је удаљеност на 

минимално 4,0 m ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле 

 

На грађевинској парцели индекс заузетости (планирани објекти са манипулативним 

платоима и интерним саобраћајницама) је максимално 70%. 

 

У склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина. 

 

Највећа дозвољена спратност објеката 

 

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности: 

- пословни: максимум П+1+Пк (приземље + спрат + поткровље), 
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- производни и складишни: максимум П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више 

ако то захтева технолошки процес производње, односно складиштења, 

- помоћни објекат: максимум П (приземље). 

 

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске етаже (По), односно сутеренске 

етаже (Су), ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

 

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног 

пута, односно према нултој коти објекта и то:  

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 

јавног или приступног пута, 

- кота приземља за пословне, производне и складишне објекте максимално 0,2 m виша 

од коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота приземља виша она се 

решава у оквиру габарита објекта. 

 

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 

 

Међусобни размак слободностојећих објеката у комплексу и на две суседне парцеле не 

може бити мањи од половине висине вишег објекта, а минимално растојање је 4,0 m. 

Код производних и складишних објекта мора се обезбедити пролаз ватрогасног возила 

између објеката.  

 

Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину 

дилатације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су 

задовољени услови противпожарне заштите. 

 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

 

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на 

традиционалан (зидани објекти) или савремнији начин (од префабрикованих елемената, 

укључујући и готове монтажне хале). Објекти својим архитектонским изразом морају 

бити усклађени са просторним и временским контекстом у ком настају. Архитектонским 

облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 

јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 

 

Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са 

више кровних равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног 

бетона, а нагиб крова у складу са врстом кровног покривача. 

 

Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених 

материјала. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта 

техничке и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се 

испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног 

возила и извођење интервенција.  

 

Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе и 

рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају 

саобраћај, а висине макс. 10,0 m. 

 

Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која 

уређује конкретну област/делатност, а избор материјала вршити имајући у виду 

специфичну намену објекта/простора и са становишта коришћења, одржавања и 

обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. 

 

 

 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

36 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање 

возила 
 

За грађевинску парцелу обезбедити колско-пешачки прилаз минималне ширине 3,5 m. 

За задовољавање потреба противпожарне заштите обезбедити колски прилаз минималне 

ширине 3,5 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз 

је минималне ширине 1,0 m.  
 

У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине градити под следећим условима: 

- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине од 

минимално 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због 

противпожарних услова или 12,0 m где то захтевају габарити меродавног (теретног) 

возила; 

- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле обезбедити 

паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 х 5,0 m, за теретно возило мин. 3,0 х 6,0 m, 

односно у зависности од величине теретног возила); 

- манипулативне платое пројектовати са једностраним нагибом и носивошћу за средњe 

тешки саобраћај; 

- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне површине минимално  

0,6-0,7 m по бициклу; 

- пешачке стазе у комплексу радити од бетона, бетонских плоча или бехатона 

минималне ширине од 1,0 m.  
 

Правила за ограђивање 
 

Висина ограде којом се ограђује комплекс не може бити виша од h=2,2 m. Ограда на 

регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна, односно комбинација 

зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 

максимално 0,2 m, а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m. 

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. Ограда, 

стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Бочни и 

задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и 

транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 2,2 m.  
 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле, уз 

услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је 

обезбеђена проточност саобраћаја. 

 
 

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 

Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе 

просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских и других 

објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или 

санације, као и других карактеристика геолошке средине. 
 

Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се 

елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким 

истраживањима. 
 

За подручје обухвата Плана нема детаљних података о инжењерско-геолошким 

истраживањима.  
 

Основну геолошку грађу терена чини лес. Лес је специфична прашинаста творевина 

еолског порекла, са доста уједначеним гранулометријским саставом. Услед велике 

порозности и пропустљивости леса, на лесној тераси се осећа одсуство површинске 

акумулације вода. Носивост сувог леса неоштећене структуре је велика и креће се 

између 1,5-2 kg/cm2. На основу наведеног може се закључити да подручје обухвата 

Плана има релативно повољну геомеханичку структуру, без изразитијих просторних 

ограничења. 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

37 

Према расположивим сазнањима, предметно подручје не располаже минералним 

богатством значајним за експлоатацију и истовремено представља недовољно истражено 

подручје и у том контексту нема ограничења за изградњу објеката. 
 

На територији обухвата Плана не налазe се лежиште геотермалних вода, нема 

површинских токова, а сувишне атмосферске воде прихватају отворени канали дуж 

саобраћајница. Насеље Бешка није угрожено од штетног дејства високих нивоа подземне 

воде, односно већи део општине Инђија је са дубоким нивоом воде I издани. Са 

инжењерско-геолошког аспекта овакви терени су оцењени као најпогоднији за 

урбанизацију, без ограничења у коришћењу, али уз уважавање локалних инжењерско-

геолошких карактеристика терена.  

 

На простору обухвата Плана нису регистровани морфолошки облици који указују на 

процес клизања. 

 

Изградња објеката мора бити пројектована и изведена према свим условима противпожарне 

и сеизмичке заштите (VII-VIII степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98), што 

подразумева примену одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност 

објеката и др., као и строго поштовање и примену важећих законских прописа за 

пројектовање и градњу објеката у сеизмичким подручјима. 

 

 

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 

 

Израда пројекта препарцелације неопходна је за све катастарске парцеле у обухвату 

Плана, осим за катастарску парцелу општинског пута бр. 1 (бр. 2026/2 КО Бешка). 

 

Није предвиђена израда урбанистичког пројекта ни за једну површину у обухвату Плана, 

осим у случају када општински орган процени да је због специфичности и комплексности 

планираних садржаја то неопходно (за изградњу објеката за које је Законом о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине предвиђено 

издавање интегрисане дозволе). 

 

Није предвиђена израда урбанистичко-архитектонског конкурса за простор у обухвату 

Плана. 

 

 

5.  ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И 
КАПАЦИТЕТА 

 

Планом детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка постигнути су следећи 

урбанистички параметри: 

 

Планиране радне површине заузимају 68,2% укупне површине у обухвату Плана. 

 

Заштитно зеленило заузима 11,8% укупне површине у обухвату Плана. 

 

Саобраћајне површине (денивелисано укрштање – петља, општински пут бр. 1 и 

приступне саобраћајнице) заузимају 20,0% укупне површине у обухвату Плана. 
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6. ПРИМЕНА ПЛАНА 
 

Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи део Плана детаљне регулације за 

комплекс "Соко аграр" на локалитетима "Тидија", "Пилићара" и "Економија Елан" у 

општини Инђија ("Службени лист општина Срема", број 6/11) у делу за који се доноси 

План детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка (део локалитета "Економија 

Елан" - делови катастарских парцела бр. 2006/4, 2006/13 и 2006/14 КО Бешка, који ће 

се тачно дефинисати пројектом препарцелације у складу са елементима датим овим 

Планом). 

 

Део Плана детаљне регулације за комплекс "Соко аграр" на локалитетима "Тидија", 

"Пилићара" и "Економија Елан" у општини Инђија ("Службени лист општина Срема", број 

6/11) који се ставља ван снаге графички је приказан у графичком прилогу 2.6. Начин 

спровођења плана детаљне регулације. 

 

На карти бр. 2.6. Начин спровођења плана детаљне регулације графички је приказана 

примена Плана, односно: 

- део простора на ком се директно примењује овај План, 

- део простора на ком се директно примењују Измене и допуне Просторног плана 

подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница) 

("Службени гласник РС", бр. 69/03, 36/10, 143/14 и 81/15) и 

- део простора на ком се директно спроводи План генералне регулације насеља Бешка 

("Службени лист општине Инђија", број 23/17). 

 

Могућа је етапност (фазност) реализације Плана – потребном пројектно-техничком 

документацијом ће се дефинисати обим изградње у свакој од планираних етапа. 

 

Спровођење Плана вршиће се фазно: 

- израдом пројеката препарцелације, 

- израдом урбанистичких пројеката за изградњу објеката за које је Законом о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине предвиђено 

издавање интегрисане дозволе, 

- издавањем локацијских услова и грађевинских дозвола за садржаје за које су овим 

Планом утврђена правила уређења и грађења. 
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В) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
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Г) АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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1. Одлука о изради планског документа 
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бр. 06-67/2018-I-5 од 08.05.2018. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 





ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

11. Одговор Комисије за планове општине Инђија на Захтев за изјашњење  
бр. 06-111/2018-I-5 од 09.07.2018. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана 
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