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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДЕЛА БЛОКА 41 У ИНЂИЈИ 
 

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОД 
 

Изради Плана детаљне регулације дела блока 41 у Инђији приступило се на основу 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока 41 у Инђији („Службени лист 

општина Срема“, број 11/19, у даљем тексту: План). Саставни део Одлуке је Решење о 

неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 

регулације дела блока 41 у Инђији на животну средину, које је донело, Одељење за 

урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе 

Инђија, под бројем 35-23/2019-IV-02, од 28.02.2019.године. 

 

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

стамбене послове и заштиту животне средине, а обрађивач Плана је ЈП "Завод за 

урбанизам Војводине" Нови Сад. 

 

На основу Програмског задатка и иницијативе корисника простора, као и на основу 

смерница плана вишег реда: План генералне регулације насеља Инђија („Службени 

лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11), дефинисана је основна намена простора у 

обухвату Плана. 

 

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, 145/14,  

83/18 и 31/19), 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 наменом површина и очекиваним ефектима планирања. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 41 У ИНЂИЈИ 
- 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 ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
 

Планом су обухваћене целе катастарске парцеле број: 2190/3, 2190/4, 2190/5 и 

3649/3, као и делови катастарских парцела број 3650/1 (улица Дунавска), 3631 (улица 

Војводе Степе) и 3649/1 (улица Сремска). 

 

Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Инђија. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 

1,05 hа. 

 

 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 
 

Извод из Плана генералне регулације насеља Инђија („Службени лист 

општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11) 

 

2. ДУГОРОЧНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊА НАСЕЉА 

 

2.1. Становништво 

 

 На основу утврђених биодинамичких карактеристика популације, досадашњих 

развојних тенденција, планираних мера демографске политике, као и прогнозираног 

привредног  и укупног друштвеног развоја, у периоду 2002-2021. год.  прогнозиран је 

веома благ пораст укупног броја становника, тако да ће 2021. године у насељу Инђија 

живети 29.000 становника. Просечна величина домаћинства износиће 3,1 члан по 

домаћинству, а укупан број домаћинстава биће 9.400. 

 
 Број становника Индекс Прос. стопа 

раста 

Број  

домаћинстава 

Просечна величина 

домаћинства 

2002.  2021. 2021/02 2002/21 2002. 2021. 2002. 2021. 

Инђија 26.247 29.000 110,5 0,5 8.323 9.400 3,2 3,1 

 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ НАСЕЉА ПРЕМА ПЛАНИРАНИМ 

НАМЕНАМА И ФУНКЦИЈАМА 

 

3.1. Становање 

 

Постојећи стамбени фонд у Инђији не задовољава у потпуности по величини и по 

структури, а делимично ни по квалитету, садашње потребе становништва Инђије, а још 

мање ће задовољавати будуће потребе које ће свакако бити на вишем нивоу. 

 

За процену будућег становања у граду Инђији основни захтев треба да потиче из 

пројекције демографског раста насеља, броја и структуре домаћинстава и др. Према 

последњем попису становништва 2002. године у центру општине живи 26.247 

становника. У периоду од 1948.-1971. године становништво Инђије се више него 

удвостручило, а од тада до данас се повећало један и по пута. Учешће популације 

насеља Инђија у укупној општинској популацији, повећало се са 28% на 44%, односно, 

данас 53%, што говори о значајном степену концентрације становништва у општинском 

центру. 

 

Под предпоставком да ће се одређени простор за будућу стамбену изградњу 

обезбедити у постојећим стамбеним зонама, реконструкцијом постојећег стамбеног 

фонда и изградњом новог (погушћавањем) ипак ће бити нужно обезбедити довољно 

велике зоне за нову стамбену изградњу. 
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3.1.3. Вишепородична стамбена изградња (зона становања великих густина) 

 

Под овим видом становања подразумева се изградња стамбених објеката за становање 

више породица (више од 4 стамбене јединице), спратности до П+4+Пк 

(приземље+четири етаже+поткровље). За остваривање садржаја пословања намењује 

се у првом реду приземље, а по потреби прве две етаже. У делу централних садржаја, 

зони великих густина до 500 ст/ha, дозвољава се спратност мах П+6 (приземље+шест 

етажа). Вишепородични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске 

просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.  

 

Одређивање нових стамбених зона извршено је у сагласности са свим осталим урбаним 

структурама, па уколико не буде реализовано у планском периоду може да се прихвати 

као стратегијско опредељење за ширење града и у постпланском периоду.  

 

5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА 

 

5.1.Опис блокова 

 

Блок бр.41 Намењен је централним функцијама и постојећем вишепородичном 

становању. Даље уређење вршиће се према одговарајућим одредбама 

овог Плана, односно одредбама плана детаљне разраде уколико нису у 

супротности са одредбама овог плана. 

 

Намена:  зона центра  

 

 

6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

6.1. Зона становања 

 

Зона становања овим планом је дефинисана као зона породичне стамбене изградње, 

мешовите стамбене изградње и вишепородичне стамбене изградње. 

 

6.1.2. Зона вишепородичне стамбене изградње 

 

Врста и намена објеката 

 

У оквиру зоне центра и мешовитог становања дозвољена је изградња главног објекта: 

вишепородичног стамбеног објекта и вишепородичног стамбено-пословног објекта. У 

зависности од величине парцеле, у оквиру ове зоне, дозвољена је изградња и 

пословног објекта. Пословне делатности које се могу дозволити су из домена трговине 

на мало, угоститељства и услужне делатности, тј. оне делатности које својим радом не 

угрожавају примарну функцију зоне - становање. 

 

У оквиру главног објекта део приземља или цела приземна етажа може да се намени за 

пословни простор са пословањем које својом делатношћу неће угрозити примарну 

функцију - становање. Део објекта који се намењује за пословне намене не може прећи  

половину бруто развијене површине главног објекта. 

 

Вишепородични стамбено-пословни објекат може да се гради као: слободностојећи, у 

непрекинутом низу и у прекинутом низу. Стамбено-пословни објекат породичног типа 

може да се гради као: слободностојећи, двојни објекат и објекат у прекинутом низу. 
 

Услови за образовање грађевинске парцеле 

 

За изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, у зависности од врсте, 

услови за образовање грађевинске парцеле су следећи: 
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 за слободностојећи вишепородични стамбено-пословни објекат минимална ширина 

парцеле је 20,0 m; 

 за вишепородични стамбено-пословни објекат у непрекинутом низу минимална 

ширина парцеле је 15,0 m; 

 за вишепородични стамбено-пословни објекат у прекинутом низу дозвољена 

минимална  ширина парцеле је 15,0 m; 

 за све врсте вишепородичних стамбених објеката грађевинска парцела је минималне 

површине 600,0 m2. 
 

Положај објеката на парцели 
 

За вишепородичне стамбено-пословне објекте у непрекинутом и у прекинутом низу 

грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом. 
 

Растојање грађевинске линије од регулационе линије за слободностојеће 

вишепородичне стамбено-пословне објекте је од 0,0 m  до 5,0 m; за све врсте са 

гаражом у подземној или приземној етажи од 0,0 m до 10,0 m, с тим да се за објекте 

код којих се регулациона и грађевинска линија поклапа, приступ подземној или  

приземној гаражи мора остварити у оквиру сопствене парцеле (приступна рампа у 

оквиру габарита објекта).  
 

Предњом фасадом објекат се мора поставити на грађевинску линију. 
 

Растојање основног габарита (без испада) вишепородичног стамбено-пословног објекта 

и границе суседне грађевинске парцеле је: 

 за слободностојећи објекат је минимално 2,5 m; 

 за објекат у непрекинутом низу је 0,0 m; 

 за објекат у прекинутом низу је 4,0 m. 
 

Код издавања услова за реконструкцију за изграђене објекте чије је растојање од 

грађевинске парцеле мање од вредности датих у овом Плану не могу се на суседним 

странама планирати отвори стамбених просторија. 
 

Дозвољени индекс (степен) изграђености и индекс (степен) искоришћености 
 

Урбанистички показатељи Становање великих густина 

Густина насељености 350-500 ст/ha 

Индекс искоришћености 
- мах 2,4  
- (у зони центра и уз улицу Краља Петра I мax. 3,2) 

Степен изграђености мах 70% 

 
% зеленила 

- мин 10% за компактне блокове 
- мин 20% за отворене и  полуотворене блокове 

 
 

Дозвољена спратност и висина објеката  
 

Под овим видом становања подразумева се изградња стамбених објеката за становање 

више породица (више од 4 стамбене јединице), спратности до П+4+Пк 

(приземље+четири етаже+поткровље). За остваривање садржаја пословања намењује 

се приземље. У делу зоне централних садржаја, зони великих густина до 500 ст/ha, 

дозвољава се спратност мах п+6 (приземље+шест етажа). Вишепородични стамбени 

објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе. 

 

Међусобна удаљеност објеката 

 

Међусобна удаљеност планираних вишепородичних стамбено-пословних објеката је: 

 међусобна удаљеност између слободностојећих објеката је минимално 5,0 m, а 

објеката у прекинутом низу је минимално 4,0 m тј. минимално половина висине 

вишег објекта; 
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 за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0 m при издавању 

услова за реконструкцију не могу се на суседним странама предвиђати отвори 

стамбених просторија; 

 удаљеност вишепородичног стамбено-пословног објекта од другог објекта било које 

изградње је пола висине вишег објекта а минимално 4,0 m. Међусобна удаљеност 

може да се смањи на четвртину висине вишег објекта с тим да се на суседним 

странама не могу предвиђати отвори стамбених просторија и да та међусобна 

удаљеност није мања од 4,0 m. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 

На грађевинској парцели у зони мешовитог становања дозвољена је изградња 

помоћног објекта уз стамбени објекат - гаража, ограда и евентуално пословног објекта, 

ако услови на парцели то дозвољавају. 

 на грађевинској парцели намењеној изградњи вишепородичног стамбено-пословног 

објекта морају се обезбедити услови за изградњу помоћног објекта - гаража са 

обезбеђивањем минимално гаражних места 1/2 броја у односу на број станова 

планираних у главном објекту. Услови за изградњу помоћног објекта - гаража не 

морају да се обезбеде ако се у оквиру сутеренске или приземне етаже главног 

објекта обезбеђује просторија за гаражирање возила минимално 1/2 броја у односу 

на број планираних станова; 

 изградња пословног објекта на грађевинској парцели намењеној изградњи 

вишепородичног стамбено-пословног објекта се може дозволити ако су обезбеђени 

просторни услови наведени у предходним ставкама уз сагласност власника станова, 

односно пословног простора у оквиру главног објекта. 

 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

У оквиру ове зоне за сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колско-пешачки 

прилаз  ширине 3,0 m. 

 

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле намењене 

изградњи вишепородичног стамбено-пословног објекта мора се обезбедити паркинг 

простор за паркирање возила по правилу - један стан једно паркинг место. 

 

Заштита суседних објеката 

 

Изградња вишепородичних објеката у низу - односно у прекинутом низу може се 

дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе 

темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или 

корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе надлежног за послове 

урбанизма и стамбено-комуналне делатности. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу 

објекта вишем од 2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се 

она поставља на грађевинску линију. 

 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући 

од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

 транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 

2,0 m по целој ширини објекта са висином изнад 2,5 m; 

 платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од 

спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5 m; 

 конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m. 

 

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без 

стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од 

основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 
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 на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

 на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне) 

оријентације мање од 0,6 m, али укупна површина грађевинских елемената не може 

прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

 на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне)  

оријентације мање од 0,9 m, али укупна површина грађевинских елемената не може 

прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

 на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 

суседне грађевинске парцеле од 5,0 m) мање од 1,2 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 

 

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је 

грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 5,0 m и ако те 

степенице савлађају висину од 0,9 m. 

 

Степенице које савлађују висину вишу од 0,9 m улазе у основни габарит објекта. 

 

Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме се ометати пролаз и друге функције 

дворишта. 

 

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже могу прећи грађевинску 

(односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до 

хоризонталне пројекције испада и то: 

 стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до дубине од 2,6 m испод 

површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m; 

 шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m. 

 

Вишеспратни слободностојећи стамбени објекат не може заклањати директно осунчање 

другом објекту више од половине трајања директног осунчања. 

 

Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним 

просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобан размак између 

објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0 m. Ако је међусобни размак од 

3,0 m до 4,0 m дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз 

услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 m. 

 

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња 

атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске 

парцеле на којој се гради објекат. 

 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

 

Фасаде објеката могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора, од фасадне опеке, 

природног или вештачког камена итд.  

 

Обавезна  је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-350. Кровни 

покривач у зависности од нагиба кровне конструкције. 

 

Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према 

конкретном случају. 

 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 

успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 
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Услови за обнову и реконструкцију објеката  

 

Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 

условима: 

 замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова датих 

овим Планом; 

 реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на 

објекту неће нарушити услови дати овим Планом; 

 ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана 

реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта; 

 адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим 

Планом. 

 

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, 

безбедносне и друге услове 

 

Изградња објеката, односно извођење радова 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. 

 

Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће се 

прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње 

насељске канализационе мреже, дозвољена је изградња бетонских водонепропусних 

септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 m од објеката и границе 

парцеле. 

 

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених 

површина. 

 

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и 

Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова 

на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са 

становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских 

услова. 

 

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 

противпожарне заштите. При пројектовању и изградњи вишепородичних стамбених 

објеката морају се обезбедити услови за сигурну евакуацију људи у случају пожара и 

уређаји и средства за гашење пожара. 

 

Вишепородични стамбени објекти, пословни објекти (односно пословни простори) 

намењени јавном коришћењу  као и прилази до истих морају бити урађени у складу са 

Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са  несметаним 

кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. 

 

 

6.5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Друмски саобраћај 

 

Основни урбанистичко технички услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре у 

оквиру насеља Инђија би била обавеза израде главних пројеката за све саобраћајне 

капацитете уз поштовање важећих закона и стандарда (Закон о путевима, „Службени 

лист СРС“, број 101/05) и Правилник о техничким нормативима и условима за јавне 

путеве, „Службени лист СРЈ“, број 35/91, а према приложеној ситуацији). 
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Да би у потпуности задовољили захтеве савремене организације саобраћаја и све 

аспекте безбедности насељског саобраћаја, будућу насељску мрежу улица треба 

пројектовати придржавајући се следећих препорука. 

 

 Државни пут II реда  

 

 Заштитни појасеви: 

 заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у 

заштитном појасу ширине од  10 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке 

земљишног појаса на спољну страну); 

 појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе 

заштитног појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте 

је ширине као и заштитни појас (10 m) и у којој није дозвољено отварање 

рудника, каменолома и депонија отпада. 

 

државни пут II реда (регионални пут) бр.109 са следећим програмско-

пројектним елементима: 

 коридор ширине 30 m ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора; 

 коловоз  ширине 2 x 7,1 m тј. 2 х (2 х 3,25 m саобр.траке + 2 х 0,3 m ивичне 

траке) са разделним острвом мин 2,0 m; 

 рачунска брзина Vrac = 60 km/h; 

 носивост коловоза за средње тешки саобраћај; 

 једнострани нагиб коловоза; 

 укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) 

раскрснице; 

 укрштање са железничком пругом: денивелација; 

 паркирање у оквиру коридора дозвољено. 

 

главна насељска саобраћајница са следећим програмско-пројектним 

елементима: 

 постојећи коридор различите ширине; 

 коловоз ширине 7,0 (2 х 3,5) m осим у делу где је ГНС део ДП II реда (2х7,1 m 

са разделом од 2,0 m ); 

 рачунска брзина Vrac = 50 km/h; 

 носивост коловоза за средње тешки саобраћај; 

 једнострани нагиб коловоза; 

 укрштање са категорисаном путном мрежом: површинске (сигналисане) 

раскрснице; 

 укрштање са железничком пругом:  у нивоу–сигналисани путни прелази; 

 паркирање у оквиру коридора: дозвољено; 

 терминали јавног превоза: аутобуске нише у дужини од 35 m, где год за то 

постоје просторне могућности. 

 

остале насељске саобраћајнице са следећим програмско-пројектним 

елементима: 

 коловоз ширине 5,0 (2 х 2,5) m за двосмерни саобраћај,  3,0 m  за једносмерни 

саобраћај; 

 носивост коловоза за лаки саобраћај; 

 једнострани нагиб коловоза; 

 укрштање са насељском мрежом: површинске (сигналисане) раскрснице; 

 паркирање у оквиру коридора: није дозвољено. 
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6.7. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
Хидротехничка инфраструктура 

 

Трајно решење питања водоснабдевања потрошача на овом простору, дато је пројектом 

регионалног водоводног система „Источни Срем“, којим се поред Инђије и насеља 

Инђијске општине, решава и водоснабдевање потрошача у насељима општина Пећинци 

и Стара Пазова, а један део биће усмерен ка Београду. 
 

Техничко решење канализационог система заснива се на гравитационом одводу 

отпадних вода до црпне станице и потисног вода ка постројењу за пречишћавање. 

Минимални пречници уличних канализационих цеви не могу бити мањи од  250 mm. 

Постојећа канализациона мрежа задржаваће се у оном делу где она задовољава услове 

по питању материјала и профила цеви. 
 

Одвођење атмосферских вода вршиће се засебном зацевљеном каналском мрежом са 

уливима у најближе канале путем уређених испуста који су осигурани од ерозије и који 

не залазе у протицајни профил канала. 
 

Електроенергетска инфраструктура 

 

Напајање електричном енергијом насеља Инђија у наредном планском периоду, због   

значајног планираног повећања потрошње поред постојеће ТС „Инђија“ 110/20 kV, 

обезбедиће се изградњом нове трафостанице 110/20kV, снаге 2X31,5 kVA, на локацији 

постојећег 20kV разводног постројења. 
 

Напајање потрошача ће се вршити и даље са 20 kV напонског нивоа, преко 

дистрибутивних трафостаница 20/0,4 kV и 20 kV преносне мреже. 
 

Средњенапонска 20 kV мрежа ће бити подземна, а нисконапонска на периферним 

деловима углавном надземна, на  бетонским и гвоздено-решеткастим стубовима. У 

деловима насеља где је планирано  вишепородично становање, становање мањих 

густина, радне зоне, централни садржаји и спортско-рекреативне површине, мрежа ће 

се у потпуности каблирати. 
 

Мрежу јавног осветљења реконструисати, тј. градити нову, у складу са новим 

технологијама развоја расветних тела и захтевима енергетске ефикасности. 
 

Гасоводнa инфраструктура 

 

Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа, 1-3 bar, у овом тренутку потпуно 

задовољава све потребе за природним гасом и у складу са ширењем насеља она се 

повремено продужава и допуњава тако да покрива и реоне који су тренутно у фази 

изградње и у том погледу се не предвиђају нека већа инвестициона улагања у овај део 

мреже, већ би се као и до сада мрежа ширила сагласно захтевима нових корисника. 
 

Електронска комуникациона инфраструктура 

 

У наредном периоду планира се економичан развој и даље осавремењавање ЕК 

чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима, повећање броја телефонских 

претплатника кроз даљу децентрализацију ЕК мрежа. 
 

У циљу ефикаснијег решавања нереализованих захтева за телефонским прикључцима 

и обезбеђења нових услуга претплатницима, приступну мрежу градити применом 

приступних претплатничких концентрација типа МСАН (вишесервисни приступни чвор) 

или ДСЛАМ (дигитални претплатнички приступни мултиплексер). 
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3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

На простору обухвата Плана налазе се слободне површине неизграђеног грађевинског 

земљиште које се привремено користe као паркиралиште теретних возила. Простор је 

девастиран, како у погледу еколошких тако и амбијенталних вредности (повећан је 

ниво буке, прашине итд.), што је непримерено за зону центра насеља. 

 

Саобраћајна инфраструктура 

 

У обухвату Плана од саобраћајне инфраструктуре налазе се траса ДП IIа реда бр. 126, 

делом утврђена као главна насељска саобраћајница (улица Дунавска), као и приступне 

насељске  саобраћајнице (улице Сремска и Војводе Степе). Изграђеност саобраћајних 

капацитета у постојећем стању је на задовољавајућем нивоу у смислу дефинисања 

основних елемената профила и њиховог стања у оквиру регулација основних 

саобраћајних праваца: ДП бр. 126, као и приступних саобраћајница које повезују  блок 

41 са насељском мрежом. Недостају капацитети немоторних кретања. 

 

Водна и комунална инфраструктура 

 

Јавни водовод Инђија чине бунарски водозахват, постројење за припрему воде за пиће, 

резервоар за изравнавање потрошње, црпна станица и дистрибуциона мрежа. 

Достигнути степен изграђености јавног водовода омогућује обезбеђење воде квалитета 

воде за пиће. Због ограниченог капацитета бунарског водозахвата, у плану је изградња 

регионалног водовода и довођење у Инђију воде из приобаља реке Саве.  
 

Јавна канализација употребљених вода Инђије је формирана као посебна 

канализациона мрежа. Реципијент ових вода је регионална канализација Инђија -

Пазова. У зони Нових Бановаца је планирана изградња регионалног постројења за 

пречишћавање употребљених вода. Крајњи реципијент пречишћених вода је река 

Дунав. 

 

На простору обухваћеном Планом, у улицама које окружују блок, налазе се изграђене 

уличне водоводне канализационе инсталације. 
 

Јавна канализација атмосферских вода у Инђији је формирана као посебна 

канализациона мрежа. Реципијенти атмосферских вода су Инђијски канал и канал Мали 

Бегеј. Достигнути степен изградње канализације атмосферских вода се заснива на 

коришћењу наведених реципијената, али и на привременом коришћењу локалних 

природних и вештачких депресија и увала.  
 

Електроенергетска инфраструктура  

 

Снабдевање електричном енергијом постојећих купаца у обухвату Плана, омогућено је 

преко изграђених електроенергетских објеката дистрибутивног електроенергетског 

система, средњенапонске, нисконапонске мреже и припадајућих трафостаница               

20/04 kV. Постојећа електроенергетска мрежа у насељу задовољава тренутне потребе и 

пружа могућност проширења у складу са потребама. 

 

Гасоводна инфраструктура  

 

У обухвату Плана у уличним коридорима налази се постојећа дистрибутивна гасоводна 

мрежа. Планирани корисници могу се прикључити на постојећу дистрибутивну 

гасоводну мрежу, која својим положајем и капацитетима пружа могућност проширења у 

складу са потребама будућих корисника природног гаса. 
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Електронска комуникациона инфраструктура  

 

У обухвату Плана, у уличним коридорима је изграђена електронска комуникациона 

мрежа. За потребе корисника, потребно је изградити савремену широкопојасну мрежу 

за пружање мултимедијалних сервиса. 

 

Зелене површине   

 

На простору обухвата Плана се налазе неуређене зелене површине, а у оквиру 

коридора  саобраћајница (улица Дунавска и Војводе Степе) је формирано линијско 

зеленило. 

 

 

3.1. ПОСЕБНО ВАЖНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ 
 

На простору обухвата Плана према подацима из ПГР Инђија као плана вишег реда, 

нема заштићених природних добара, као ни оних предложених за заштиту. 

 

 

3.2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 

На простору обухвата Плана према подацима из ПГР Инђија као плана вишег реда, 

нема заштићених културних добара, као ни оних предложених за заштиту. 

 

 

 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Општи циљеви израде Плана у погледу намене простора су: 

 

- избор адекватних садржаја и дефинисање њихових физичких карактеристика који су 

за предметни простор установљени Планом генералне регулације насеља Инђија, а у 

циљу остварења еколошких и амбијенталних вредности примерених зони центра 

насеља. 

 

Општи циљеви израде Плана у погледу уређења простора су: 

 

- правилан избор и дефинисање коридора инфраструктурних система; 

- дефинисање нових саобраћајно - манипулативних површина, капацитета немоторног 

саобраћаја и њихово опремање 

- Коришћење простора у складу са ограниченим капацитетима животне средине. 

 

Општи циљеви израде Плана из области заштите природе су: 

 

-  формирање зелених површина у обухвату Плана које би биле саставни део мреже 

зелених површина насеља и 

-   заштита биодиверзитета урбаног подручја.  
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5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ 
ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА 

ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 
 

5.1. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

Биланс површина у обухвату Плана 
Површина 

% 
ha а m2 

1. Површине јавне намене - улични коридори 0 42 77 40,90 

- главна насељска саобр.: траса Државног пута бр. 126 0 21 35 20,41 

- приступне (интерне) саобраћајнице 0 21 42 20,48 

2. Површине остале намене – вишепород. становање  0 61 81 59,10  

- вишепородично становање – под објектом   28 04 26,81 

- вишепородично становање – слободне површине (колске 
и пешачке саобраћајне површине и површине под 
зеленилом) 

 33 77 32,29 

УКУПНО 1 04 58 100 

 
 

5.2. ЗАШИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  
 

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете, инвеститор је у обавези да обустави радове ради истраживања 

локације. 
 
 

5.3. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

С обзиром да на простору обухвата Плана, нема евидентираних заштићених природних 

добара нити природних добара предложених за заштиту, потребно је применити опште 

мере заштите биодиверзитета, које подразумевају очување предеоне и биолошке 

разноврсности кроз подизање зелених површина. Приликом формирања зелених 

површина, користити врсте аутохтоног порекла. 
 
 

5.4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Заштита животне средине представља полазну основу за све даље активности на 

предметном подручју. У циљу заштите животне средине простора у обухвату Плана 

неопходно је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта, с обзиром 

да се простор намењује становању великих густина (вишепородично становање) 

спратности до П+6 и да је очекивано нарушавање квалитета животне средине у 

погледу појачаног интензитета колског саобраћаја, повећане количине отпада, 

смањене осунчаности и сл. Изградња објеката, извођење радова, односно 

функционисање изграђених  вишепородичних стамбених  и пратећих пословних 

планираних садржаја и објеката, може се вршити под условом да се не изазову трајна 

оштећења, загађивање или деградација животне средине на други начин.  

 
5.5. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Блок 41, а тиме и његов Планом обухваћени део, представљају грађевинско земљиште 

у грађевинском подручју насељеног места Инђија (зона центра), привремено 

неизграђено, али због добре саобраћајне повезаности са окружењем и повољне 

инфраструктурне опремљености, са великим потенцијалима за градњу планираних 

садржаја. 
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5.6. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Планом детаљне регулације планиране површине јавне намене у предметном простору 

су:  

- државни пут IIа реда бр. 126 (главна насељска саобраћајница); 

- приступне насељске саобраћајнице. 

 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

- Позитиван одговор на актуелне потребе и захтеве корисника простора;  

- Привођење планираној намени неизграђеног грађевинског земљишта; 

- Могућност правовремене реализације планираних садржаја с обзиром на 

потенцијале локације; 

- Допринос развоју и увећању стамбених и пратећих пословних капацитета општине; 

- Обезбеђење саобраћајне доступности свим планираним садржајима, као и 

могућности стационирања возила у предложеном обухвату Плана; 

- Обезбеђење сигурног и поузданог снабдевања водом за пиће и одржавање хигијене; 

- Обезбеђење сигурног и поузданог функционисања канализације отпадних и 

атмосферских вода; 

- Обезбеђење сигурног и поузданог снабдевања електричном енергијом изградњом    

мреже високог квалитета; 

- Обезбеђење саобраћајне доступности свим планираним садржајима, као и 

инфраструктурно oпремање простора у предложеном обухвату Плана; 

- Дефинисање основних коридора комуналне инфраструктуре и њихова 

синхронизација; 

- Обезбеђење безбедног и поузданог снабдевања потрошача природним гасом; 

- Обезбеђење услова за коришћење мултимедијалних сервиса електронских  

комуникација путем најсавременијих медијума преноса; 

- Формирањем и уређењем зелених површина у оквиру обухвата Плана се очекује 

испуњење основних функција зелених површина:  

o санитарно-хигијенске, кроз позитиван утицај на микроклиматске услове и 

заштиту животне средине,  

o декоративно-естетске, кроз унапређења визуелног идентитета површина, 

o очување и заштита биодиверзитета урбаног предела; 

- 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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Г) ПРИЛОГ 
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2. Програмски задатак за израду Плана 
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