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УВОД  
 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим 

садржајима у насељу Бешка („Службени лист општине Инђија“, број 7/18) и 

Програмског задатка дефинисаног од стране Одељења за урбанизам, комунално-

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

приступљено је изради Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим 

садржајима у насељу 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 35-36/2018-IV-02 од дана 01. марта 2018. 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.  

 

Основни циљ израде Плана je да се на основу исказане потребе насеља Бешка за 

изградњом недостајућих садржаја за спорт и рекреацију, уз поштовање природних 

услова и теренских могућности, утврде правила уређења и грађења за планирани 

спортски комплекс. 

 

На основу чл. 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), након доношења Одлуке о изради Плана приступило се изради Материјала за 

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

Плана, планираном претежном наменом површина и очекиваним ефектима планирања. 

 

Материјал садржи текстуални и графички део, дефинише опште циљеве израде Плана, 

предлаже (оријентационо): обухват Плана, намену земљишта, јавно грађевинско 

земљиште, као и потребне нумеричке показатеље. 

 

 

 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НАСЕЉУ БЕШКА 
– Материјал за рани јавни увид - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

2 

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
 

Прелиминарна граница обухвата Плана утврђена је Одлуком о изради Плана детаљне 

регулације спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка („Службени лист 

општине Инђија“, број 7/18), а коначна граница обухвата Плана утврдиће се нацртом 

Плана. 
 

Прелиминарни обухват Плана чине целе катастарске парцеле: 6/1, 6/2, 10, 11, 12, 13, 

14/1, 14/2, 14/3, 17/1, 17/2, 18 и 255. 

 

Предметна локација се налази у катастарској општини Бешка. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног предложеном границом обухвата Плана износи 

око 1,19 hа. 

 

 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
 

Плански основ за израду Плана, односно за припрему Материјала за рани јавни увид, 

је план вишег реда – План генералне регулације насеља Бешка („Службени лист 

општине Инђија“, број 23/17). 
 
 

 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 
 

1.4. ЗОНА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ, ТУРИЗМА И ЗЕЛЕНИЛА 
 

Спорт и рекреација заузимају све значајније место у функционалној структури 

сваког савремено конципираног насеља, у циљу очувања здравља и добре 

кондиције свих добних група становништва. Развој физичке културе је основ 

јачања физичког и менталног здравља становништва. 
 

Отворени спортски терени заступљени су у оквиру школе без пратећих садржаја. 

Недостаје одговарајући објекат спортске хале (фискултурне сале) који би био у 

функцији и школе и насеља.  … 
 

… С обзиром да је зеленило саставни и неодвојиви део амбијента спортско-

рекреативних и туристичких површина, концепција озелењавања површина у 

оквиру ове зоне усмерена је на уређење зелених површина на начин да постану 

естетски, хумани и обликовни пратећи елементи одговарајућих просторних 

волумена у складу са планираном наменом и расположивим простором. … 
 

2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, 

СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 
 

2.4. СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА, ТУРИЗАМ И ЗЕЛЕНИЛО 
 

Од спортско-рекреативних површина и објеката у наредном периоду планира се, 

поред реконструкције постојећих спортских терена и изградња спортске хале. 

Све слободне површине у склопу зона спорта и рекреације треба да буду 

парковски озелењене и уређене, а сви комплекси намењени спорту и рекреацији 

морају бити одговарајуће комунално опремљени. Такође спортско-рекреативне 

површине треба да буду заштићене од ветра и добро повезане са осталим 

деловима насеља. … 
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3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 

 

3.3. ПОВРШИНЕ (ПАРЦЕЛЕ) ПЛАНИРАНЕ ЗА ЈАВНЕ САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 

 

Планом генералне регулације су планиране површине за јавне садржаје и објекте, а то су: 

- пошта, 

- месна заједница, 

- дом културе, 

- ватрогасни дом, 

- амбуланта, 

- основна школа, 

- дечија установа, 

- спортска хала са пратећим садржајима, … 

 

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;         … 
 

… 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. 
 

Део блока бр. 9 намењен је спортско-рекреативном комплексу. Ближи услови за 

изградњу прописани су и Правилником о условима за обављање 

спортских активности и делатности.  
 

Намена и спратност: 

- објекти у функцији спорта и рекреације су спратности макс. 

П+1, с тим да могу бити и виши, ако то изискују 

функционални захтеви (спортска сала, базен и сл.) 

- угоститељски, услужни и пословни објекти су спратности 

макс. П+1+Пк; 

- помоћни објекти макс. спратности П. 
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Индекс заузетости парцеле: макс. 30%, у склопу парцеле 

обезбедити мин. 40% зелених површина. 

  

Дозвољава се изградња помоћних објеката у функцији основне 

намене: гараже, оставе, гардеробе и свлачионице, купатила и 

тоалети, трибине и надстрешнице, водонепропусне бетонске 

септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску 

канализациону мрежу), бунари, ограде, трафо-станице и сл. 

 

У оквиру комплекса обезбедити довољан број паркинг површина за 

очекиван број посетилаца и запослено особље, обезбедити потребне 

сервисне саобраћајнице као и прилазе возилима специјалне намене. 

 

Зелене површине у спортско-рекреативном комплексу озеленити 

парковским зеленилом у складу са просторним могућностима 

применом декоративних врста. 

 

 

3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

Простор у предложеном обухвату Плана налази се у централном делу грађевинског 

подручја насеља Бешка, у блоку бр. 9.  
 

Предметни простор највећим делом чини неизграђено грађевинско земљиште насеља 

Бешка, које је планом вишег реда намењено за садржаје спорта и рекреације – 

планирану спортску халу са пратећим садржајима.  
 

У обухвату Плана налази се и део коридора насељске саобраћајнице, улице Југ 

Богдана, путем кога је простор повезан на насељску путну мрежу. Зелене површине у 

коридору саобраћајнице су неуређене. 
 

Са севера и запада и делом са истока предметни простор тангирају парцеле породичног 

становања, а са источне стране комплекс основне школе „Браћа Груловић“. Чињеница 

да комплексу школе недостају садржаји затвореног типа за спорт и рекреацију и 

одвијање наставе физичког васпитања додатно чини предметну локацију повољном за 

лоцирање планираних садржаја и отвара могућност интегрисања предметне локације и 

непосредног окружења у јединствену целину као сплет компатибилних садржаја.   
 

Што се тиче комуналне инфраструктурне опремљености, у коридору насељске 

саобраћајнице изведене су водоводне, електроенергетске, канализационе и гасоводне 

инсталације, као и инсталације електронске комуникационе инфраструктуре, и добар 

су предуслов за будуће инфраструктурно опремање посматраног подручја. 

 

 

3.1. ПОСЕБНО ВАЖНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ 
 

На основу података из Плана генералне регулације насеља Бешка утврђено је да на 

простору предложеног обухвата Плана нема заштићених, нити предложених за заштиту 

природних добара. 

 

 

3.2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 

Према претходним условима Завода за заштиту споменика културе у Сремској 

Митровици, добијеним у току израде Плана генералне регулације насеља Бешка, у 

предложеном обухвату Плана нема евидентираних, нити предложених за заштиту 

непокретних културних добара. 
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4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Општи циљеви израде Плана, односно уређења и изградње простора у оквиру обухвата 

Плана су: 

- дефинисање нових садржаја и стварање просторних услова за реализацију истих,  

- спровођење одредби плана вишег реда поштовањем смерница за даљу урбанистичку 

разраду утврђених важећим планским документом за предметни простор кроз 

усклађивање са постојећим потенцијалима подручја, реалним потребама и 

програмским елементима и затеченим стањем на терену, 

- дефинисање нових саобраћајних површина, мирујућег саобраћаја и пешачких 

токова, 

- дефинисање нових површина јавне намене, у складу са Законом о експропријацији,  

- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне 

намене, 

- дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру, 

- дефинисање могућности парцелације и препарцелације, 

- планирање простора у складу са мерама заштите животне средине. 

 

 

5. ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОСНОВНИХ 

УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 
 

Простор у предложеном обухвату Плана се према плану вишег реда – Плану генералне 

регулације насеља Бешка, налази у блоку бр. 9 и плански је највећим делом 

опредељен за садржаје спорта и рекреације. 
 

Планирани спортски комплекс организован је као сплет садржаја који су у функцији 

спорта и рекреације и који ће обезбедити просторне услове за организовање спортских 

такмичења, обучавање за бављење спортским активностима и планирање и вођење 

спортских активности, као и организовање спортских припрема и спортских приредби, 

како за ученике основне школе која тангира планирани спортски комплекс, тако и за 

све остале становнике насеља Бешка.  
 

Планским решењем у спортском комплексу предвиђена је изградња спортске хале, 

односно дефинисана је површина у оквиру које је дозвољена изградња објекта. 

Планирани садржаји унутар објекта - мултифункционални терен и гледалишни простор 

одговарајућег капацитета, као и пратећи садржаји: канцеларије за администрацију, 

просторија за спортску опрему (справе и реквизите), просторија за указивање прве 

помоћи, просторије за пратеће чланове спортских такмичења, просторије за медије, 

свлачионице, санитарни чворови, холови, комуникације, технички блок и сл., 

задовољиће потребе како становника насеља Бешка тако и ученика основне школе 

„Браћа Груловић“, којима тренутно недостају спортски терени затвореног типа.  
 

Уколико се укаже потреба, на слободним зеленим површинама планираног комплекса 

могуће је планирати изградњу отворених спортских терена на начин да се задовољи 

минимални проценат озелењености прописан планом вишег реда (тачна диспозиција 

терена утврдиће се у фази израде нацрта Плана). 
 

Планирани објекат као и пратећи садржаји и површине у комплексу (пешачке, 

саобраћајно-манипулативне и паркинг површине) треба да задовоље потребе 

очекиваних 250 једновремених посетилаца/корисника, као и да обезбеде проходност 

ургентних возила. 
 

Путем коридора насељске саобраћајнице обезбедиће се адекватан колски приступ 

планираним садржајима на предметном простору и прикључење на постојећу 

инфраструктурну мрежу насеља. Планским решењем предвиђен је колски и пешачки 

приступ са јужне стране, примарно за посетиоце/кориснике предметног простора, док 

ће се са источне стране обезбедити пешачки приступ за ученике основне школе. 
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5.1. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

Намена површина у спортском комплексу 
Површина 

% 
ha а m2 

планирана спортска хала (површина у оквиру које је 

предвиђена изградња објекта) 
 18 90 22,5 

пешачке површине (стазе, платои, степеништа и рампе)  9 19 11,0 

зелене површине  45 19 53,8 

саобраћајно-манипулативне површине  8 41 10,0 

паркинг површине  2 25 2,7 

Укупна површина у спортском комплексу  83 94 100 

 

Намена површина у обухвату Плана 
Површина 

% 
ha а m2 

Спортски комплекс  83 94 70,6 

планирана спортска хала (површина у оквиру које је 
предвиђена изградња објекта) 

 18 90 15,9 

пешачке површине (стазе, платои, степеништа и рампе)  9 19 7,7 

зелене површине  45 19 38,0 

саобраћајно-манипулативне површине  8 41 7,1 

паркинг површине  2 25 1,9 

Површине изван спортског комплекса  34 90 29,4 

насељска саобраћајница  5 89 5,0 

саобраћајни прикључак  1 86 1,6 

пешачке површине  1 62 1,3 

зелене површине  25 53 21,5 

Укупна површина у обухвату Плана 1 18 84 100 

 

 

5.2. ЗАШИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  
 

У предложеном обухвату Плана нема евидентираних, нити предложених за заштиту 

непокретних културних добара. 

 

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете од изузетног значаја, инвеститор је у обавези да обустави 

радове, ради истраживања локације. 

 

 

5.3. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

На предметној локацији нема заштићених, ни предложених за заштиту природних 

добара. 

 

 

5.4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

У контексту заштите животне средине, на подручју предложеног обухвата Плана нема 

расположивих података о праћењу квалитета параметара животне средине. У 

предложеном обухвату Плана налази се део коридора насељске саобраћајнице, где су 

евидентирана возила која у одређеној мери имају негативног утицаја на квалитет 

ваздуха у непосредној близини коридора саобраћајнице. Предметни простор највећим 

делом чини неизграђено грађевинско земљиште насеља. У окружењу су зона 

становања и комплекс основне школе. 

 

Имајући у виду постојећи ограничени капацитет животне средине, планиране 

активности је неопходно усагласити са постојећим капацитетима простора, а уз 

поштовање прописаних мера заштите чинилаца животне средине. 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НАСЕЉУ БЕШКА 
– Материјал за рани јавни увид - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

7 

5.5. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Простор унутар границе предложеног обухвата Плана налази се у оквиру границе 

грађевинског подручја насеља Бешка, која је утврђена Планом генералне регулације 

насеља Бешка.  

 

Предметни простор чини изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. 

 

 

5.6. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Планиране површине јавне намене су све површине у предложеном обухвату Плана: 

планирани спортски комплекс и насељска саобраћајница. 

 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Очекивани ефекти планирања, односно израде Плана детаљне регулације су: 

- привођење планираној намени неизграђеног грађевинског земљишта, 

- олакшана и убрзана реализација планираних садржаја, 

- утврђивање начина коришћења земљишта и прописивање правила уређења и 

грађења, 

- обезбеђење саобраћајне доступности свим планираним садржајима, као и 

инфраструктурно oпремање простора у предложеном обухвату Плана,  

- усмеравање урбаног развоја у складу са савременим стандардима заштите околине и 

квалитета живота, 

- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи, 

- одрживо коришћење простора уз активну примену мера заштите животне средине. 
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В) ГРАФИЧКИ ДЕО
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Г) АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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 На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 
103/15, 99/16 и 113/17), члана 37. став 1.тачка 6. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број 9/13), и Сагласности Државне 
ревизорске институције број 400-669/2018-04 од 
02.02.2018. године,
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 25. априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О	ВРШЕЊУ	ЕКСТЕРНЕ	РЕВИЗИЈЕ	ЗАВРШНОГ	

РАЧУНА	БУЏЕТА
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	ЗА	2017.	ГОДИНУ

Члан	1.
 За вршење екстерне ревизије Завршног рачуна 
буџета општине Инђија за 2017. годину,
ангажоваће се лице које испуњава услове за обављање 
послова ревизије финансијских извештаја, прописане 
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан	2.
 Избор и ангажовање лица из члана 1. ове 
Одлуке, извршиће се у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама.

Члан	3.
 Извештај о извршеној екстерној ревизији, биће 
саставни део Завршног рачуна буџета општине Инђија 
за 2017. годину.

Члан	4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	400-16/2018-I
Датум:	25.	априла	2018.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 46. став 1. 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) и члана 37. став 
1. тачка 5. Статута општине Инђија - пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“, бр 9/2013),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 25. априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О	ИЗРАДИ	ПЛАНА	ДЕТАЉНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ

СПОРТСКЕ	ХАЛЕ	СА	ПРАТЕЋИМ	САДРЖАЈИМА
У	НАСЕЉУ	БЕШКА

Члан	1.
 Приступа се изради Плана детаљне регулације 
спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка 
(у даљем тексту: План).

Члан	2.
 Овом одлуком утврђује се оквирна граница 
обухвата Плана детаљне регулације спортске хале са 
пратећим садржајима у насељу Бешка, а коначна граница 
обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом плана.
 Оквирном границом обухвата Плана обухваћене 
су следеће катастарске парцеле: 6/1, 6/2, 10, 11, 12, 13, 
14/1, 14/2, 14/3, 17/1, 17/2, 18 и 255.

 Предметна локација се налази у катастарској 
општини Бешка.
 Укупна површина подручја обухваћеног 
границом обухвата Плана износи око 1,19 hа.
 Графички приказ границе обухвата планског 
подручја је саставни део ове Одлуке.

Члан	3.
 Услови и смернице од значаја за израду 
Плана дати су планом вишег реда – Планом генералне 
регулације насеља Бешка („Службени лист општине 
Инђија“, број 23/17).
 За потребе израде Плана прибавиће се 
адекватни подаци и подлоге од надлежног РГЗ-а, Службе 
за катастар непокретности Инђија, као и катастарско-
топографски план у размери 1:1000.

Члан	4.
 Принципи планирања, коришћења и уређења 
простора заснивају се на принципима одрживог развоја 
кроз интегрални приступ планирању, рационално 
коришћење земљишта уз обезбеђење учешћа јавности 
у планирању и обликовању простора, усаглашености 
са прописима и стандардима из области планирања и 
уређења простора, као и заштите животне средине.

Члан	5.
 Визија и циљ израде Плана је стварање 
планског основа за унапређење постојећих и изградњу 
нових садржаја на предметном простору, обезбеђивање 
капацитета инфраструктуре за изградњу спортске 
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хале, као и дефинисање земљишта јавне намене, као и 
очување и побољшање услова животне средине.

Члан	6.
 Концептуални оквир и основне намене простора 
чине: спортско-рекреативне површине (спортска хала са 
пратећим садржајима) и саобраћајне површине.

Члан	7.
 Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 
90 (деведесет) радних дана, од дана достављања 
Обрађивачу Извештаја о обављеном раном јавном увиду, 
достављања адекватног катастарског плана са ажурним 
стањем на терену, као и услова за уређење простора 
од органа, организација и предузећа који су Законом 
овлашћени да их утврђују.

Члан	8.
 Средства за израду Плана обезбеђује општина 
Инђија.
 Оквирна процена финансијских средстава за 
израду Плана детаљне регулације спортске хале са 
пратећим садржајима у насељу Бешка је 462.000 динара.

Члан	9.
 Обрађивач Плана је Јавно предузеће за 
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка 
број 6/III.

Члан	10.
 После доношења ове Одлуке, носилац израде 
Плана - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине Општинске управе 
општине Инђија организоваће упознавање јавности са 
општим циљевима и сврхом израде Плана, решењима 
развоја предметног подручја, као и ефектима планирања, 
у поступку оглашавања раног јавног увида.

 Рани јавни увид оглашава се седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и 
у електронском облику на интернет страници јединице 
локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца 
плана и траје 15 дана од дана објављивања.

Члан	11.
 Пре подношења органу надлежном за његово 
доношење, План подлеже стручној контроли и излаже 
се на јавни увид.
 Излагање Плана на јавни увид оглашава се у 
дневном листу и локалном листу и траје 30 дана од дана 
оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и 
месту излагања Плана на јавни увид, о начину на који 
заинтересована правна и физичка лица могу доставити 
примедбе на план, као и друге информације које су од 
значаја за јавни увид.

Члан	12.
 Саставни део ове Одлуке је Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим 
садржајима у насељу Бешка на животну средину, које 
је донело Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине Општинскe управе 
општине Инђија, број 35-36/2018-IV-02 од 01.03.2018. 
године.

Члан	13.
 План детаљне регулације спортске хале са 
пратећим садржајима у насељу Бешка сачиниће се у 4 
(четири) примерака у аналогном и 4 (четири) примерака 
у дигиталном облику, од чега ће по један примерак 
потписаног Плана у аналогном облику и по један 
примерак плана у дигиталном облику чувати у својој 
архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у 
органима Општине.

Члан	14.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА
           

Број:	35-160/2018-I
Датум:	25.	априла	2018.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
АП	ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА	УПРАВА
Одељење	за	урбанизам,
комуналнo-стамбенe	послове	и
заштиту	животне	средине
Број:	35-36/2018-IV-02
Датум:	01.03.2018.	године
ИНЂИЈА

 На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 
135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука 
УС, 132/14 и 145/14), и члана 18. Одлуке о организацији 
Општинске управе општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија’’, број 23/17),
 Одељење за урбанизам, комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине Општинске управе 
општине Инђија, дана 01.03.2018. године, доноси:

РЕШЕЊE

О	НЕПРИСТУПАЊУ	ИЗРАДИ	ИЗВЕШТАЈА	
О	СТРАТЕШКОЈ	ПРОЦЕНИ	УТИЦАЈА	НА	

ЖИВОТНУ	СРЕДИНУ	
ПЛАНА	ДЕТАЉНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ	СПОРТСКЕ	

ХАЛЕ	СА	ПРАТЕЋИМ	САДРЖАЈИМА	У	НАСЕЉУ	
БЕШКА

1. За План детаљне регулације спортске хале са пратећим 
садржајима у насељу Бешка неће се приступити изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину.

2. План детаљне регулације спортске хале са пратећим 
садржајима у насељу Бешка је врста урбанистичког 
плана којим ће се детаљније разрадити уређење и 
градња простора, како је дефинисано Планом генералне 
регулације насеља Бешка („Службени лист општине 
Инђија“, број 23/17). Намена површина Плана детаљне 
регулације спортске хале са пратећим садржајима у 
насељу Бешка биће усклађена са наменом површина 
која је дефинисана у оквиру Плана генералне регулације 
насеља Бешка („Службени лист општине Инђија“, број 
23/17).

3. Како је План детаљне регулације спортске хале са 
пратећим садржајима у насељу Бешка на хијерархијски 
нижем нивоу од Плана генералне регулације насеља 
Бешка („Службени лист општине Инђија“, број 23/17), 
могу се примењивати одредбе Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана генералне 
регулације насеља Бешка („Службени лист општине 
Инђија“, број 23/17) на обухват Плана детаљне регулације 
спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка, 

без израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину предметног плана.

4.  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене 
послове и заштиту животне средине је, узимајући у 
обзир податке наведене у овом Решењу, као и применом 
критеријума прописаних Законом о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
број 135/04 и 88/10), одлучило да се за предметни план 
не приступа изради Извештаја о стратешкој процени.

5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим 
садржајима у насељу Бешка и објављује се у „Службеном 
листу општине Инђија“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

 Изради предметног плана приступиће се на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка.

 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине, имајући у виду 
планиране намене којима нису планирани будући 
развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, те 
применом критеријума утврђених Законом утврдило је 
да не постоји потреба израде стратешке процене утицаја 
на животну средину у смислу члана 5. став 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010).

 Како ће План детаљне регулације спортске хале 
са пратећим садржајима у насељу Бешка бити у складу са 
Планом генералне регулације насеља Бешка („Службени 
лист општине Инђија“, број 23/17) могу се примењивати 
одредбе Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину Планом генералне регулације насеља 
Бешка, без израде Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка.

 Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010), Одељење за 
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту 
животне средине Општинске управе општине Инђија 
је надлежним предузећима и институцијама доставило 
предлог Решења о неприступању изради Извештаја 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметног плана.

 У прописаном року, а у складу са чланом 
11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС“ број 
135/2004 и 88/2010), пристигла су мишљења: Одељења 
за урбанизам, комунално-стамбене послове – послови 
заштите животне средине Општинске управе општине 
Инђија, број 501-7/2018-IV-02 од 02.02.2018. године, 
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Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, број 
03-281/2 од 21.02.2018. године, ЈП „Инђија пут“ Инђија, 
број 350-4/2018-1 од 12.02.2018. године, Покрајинског 
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, 
број 140-501-286/2018-05 од 28.02.2018. године и 
ЕПС дистрибуције, Огранак Електродистрибуција 
Рума, број 88.1.1.0.-Д-07.17.-41628-18-2 од 28.02.2018. 
године, којима се даје сагласност на предлог Решења о 
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину предметног плана.

 На основу наведеног, као и узимајући у 
обзир достављена мишљења надлежних предузећа 
и институција, Одељење за урбанизам, комунално – 
стамбене послове и заштиту животне средине донело је 
решење као у диспозитиву.

Начелница,
дипл.	инж.	саоб.	Тијана	Дошен,	с.р.
-------------------------
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 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), члана 37. 
став 1. тачка 6. Статута општине Инђија – пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13), а у 
вези тачке 4. Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 
430-9661/2017-1 од 12. октобра 2017. године,
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 25. априла 2018. године, донела је

О	Д	Л	У	К	У
О	ОТПИСУ	ПОТРАЖИВАЊА	ОПШТИНЕ	

ИНЂИЈА,	ПО	ОСНОВУ	УСТУПЉЕНИХ	ЈАВНИХ	
ПРИХОДА,	ПРЕМА	ПРИВРЕДНОМ	ДРУШТВУ	

ГАЛЕНИКА	А.Д.	БЕОГРАД

1. Скупштина општине Инђија, одобрава да се отпише 
потраживање Општине Инђија према Привредном 
друштву Галеника а.д. Београд, са седиштем у Земуну, 
Батајнички друм бб, ПИБ: 100001038, матични број: 
07726325 и његовим зависним друштвима (у даљем 
тексту: Субјект приватизације), по основу уступљених 
јавних прихода буџета локалне самоуправе, са стањем 
на дан 31. децембар 2016. године утврђеним Записником 
Министарства финансија – Пореска управа – Центар за 
велике пореске обвезнике Београд, број: ЦВП-433-12-
3364/2017-Ј6013 од 08. децембра 2017. године и то:
- на име главног дуга у износу од 69.580,61 динара, на 
име камате у износу од 22.638,98 динара, а што укупно 
износи 92.219,58 динара.
2. Ову Одлуку доставити Министарству финансија - 
Центар за велике пореске обвезнике Београд и Субјекту 
приватизације.

3. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	40-549/2018-I
Датум:	25.	априла	2018.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), члана 37. 
став 1. тачка 6. Статута општине Инђија – пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13), а у 
вези тачке 6. и 7. Закључка Владе Републике Србије 05 
број: 023-13073/2017-1 од 11. јануара 2018. године,
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 25. априла 2018. године, донела је

О	Д	Л	У	К	У
О	КОНВЕРЗИЈИ	ПОТРАЖИВАЊА	ОПШТИНЕ	

ИНЂИЈА	У	ТРАЈНИ	УЛОГ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	У	
КАПИТАЛУ	САОБРАЋАЈНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	
„ЛАСТА“	АД	БЕОГРАД	И	ПРИДРУЖИВАЊУ	
ЗАЈЕДНИЧКОЈ	ПРОДАЈИ	КАПИТАЛА	У	

ПОСТУПКУ	ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	
САОБРАЋАЈНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	„ЛАСТА“	АД	

БЕОГРАД

1. Скупштина општине Инђија, одобрава, да се 
потраживање Општине Инђија према привредном 
друштву Саобраћајно предузеће „ЛАСТА“ а.д. Београд, 
матични број 07019734, ПИБ 1000002006, са седиштем 
у Београду, ул. Аутопут Београд – Ниш бр. 4, (у даљем 
тексту: „Ласта“ а.д. Београд), по основу јавних прихода 
који су уступљени приходи буџета локалне самоуправе, 
који су обухваћени Споразумом о одлагању плаћања 
пореског дуга бр. 33-00-19/2016-01 од 29. септембра 
2016. године, са стањем на дан 30. новембар 2017. године 
и припадајућом каматом до дана доношења Закључка 
Владе Републике Србије 05 број: 023-13073/2017-1 од 
11. јануара 2018. године у износу утврђеном Записником 
Министарства финансија – Пореска управа – Центар за 
велике пореске обвезнике Београд, број ЦВП-433-12-
184/2018-К6013 од 01. фебруара 2018. године, конвертује 
у трајни улог Општине Инђија у капитал „Ласта“ а.д. 
Београд, и то на име:
- пореза на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и 
доприноса по одбитку, главни дуг у износу од 708.038,13 
динара, камата обрачуната до 30. новембра 2017. године 
у износу од 28.753,83 динара и камата обрачуната до 11. 
јануара 2018. године у износу од 10.998,83 динара, а што 
укупно износи 747.790,78 динара.
2. Скупштина општине Инђија, одобрава, да се капитал 
који Општина Инђија стекне по основу конверзије у 
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