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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. 

 

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. 

 

 

ОПШТИ ДЕО 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

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

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

Инђија“, број 7/18). 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. 
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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, 145/14 и 83/18), приступило се изради 

Материјала за рани јавни увид. Рани јавни увид за План оглашен је 08.10.2018. године, 

од стране Носиоца израде Плана (Општина Инђија) и одржан у периоду од 15. октобра 

до 30. октобра 2018. године. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и 

друге институције, које су овлашћене да утврђују услове за заштиту и уређење простора 

и изградњу објеката су биле обавештене о одржавању раног јавног увида и том 

приликом су позване да дају мишљење у погледу услова за заштиту и уређење простора 

и изградњу објеката и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. 

 

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 Извештај о обављеном раном јавном увиду (бр. 35-491/2018-IV-02, 

од 08.11.2018. 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, 145/14 и 83/18) 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 путевима („Службени гласник РС“, број 41/18); 

- 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, 9/16-УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др. 

закон); 

- 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); 

- 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 смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 87/18); 

- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 83/18); 

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15); 
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- 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'', број 111/09, 20/15, 87/18 - др. 

закон, 87/18, 87/18 - др. закон); 

- 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 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. 

 

 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 
 

Oбухват 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 границом обухвата Плана износи око 1,19 hа. 

 

 

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

Простор у 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 инсталације, 

као и инсталације електронске комуникационе инфраструктуре, а гасоводна 

инфраструктура постоји у непосредном окружењу. Све наведено добар је предуслов за 

будуће инфраструктурно опремање посматраног подручја. 
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Природне целине 

 

На основу података из Решења о условима заштите Покрајинског завода за заштиту 

природе утврђено је да се на простору обухвата Плана не налазе просторне целине од 

значаја за очување биолошке разноврсности. 

 

Културна добра 

 

Према претходним условима Завода за заштиту споменика културе у Сремској Митровици 

добијеним у току израде Плана генералне регулације насеља Бешка (претходни услови 

за израду плана детаљне регулације нису добијени) у обухвату Плана нема 

евидентираних, нити предложених за заштиту непокретних културних добара. 

 

Заштита животне средине 

 

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

података о праћењу квалитета параметара животне средине. У 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. 

 

 

ПЛАНСКИ ДЕО 
  

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
 

Концепт просторне организације у обухвату Плана је заснован на: 

- смерницама из Плана генералне регулације насеља Бешка, 

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

мишљењем обрађивача Плана. 

 

1.1. ЦЕЛИНА А – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
 

Цео простор у обухвату Плана представља функционалну целину А – спорт и 

рекреација, која се састоји из спортског комплекса и дела коридора насељске 

саобраћајнице, путем које ће се обезбедити адекватан колски приступ планираним 

садржајима спортског комплекса и прикључење на постојећу инфраструктурну мрежу 

насеља. 

 

 

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА СА БИЛАНСОМ 
ПОВРШИНА 

 

2.1. СПОРТСКИ КОМПЛЕКС 
 

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. 

 

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 задовољиће потребе како становника насеља Бешка 

тако и ученика основне школе „Браћа Груловић“ (која тангира планирани спортски 

комплекс) којима тренутно недостају спортски терени затвореног типа. 
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Уколико се укаже потреба, на слободним зеленим површинама планираног комплекса 

могуће је планирати изградњу отворених објеката спортске рекреације (различитих 

врста спортских терена у зависности од расположивог простора, базена за купање) 

или/и уређење површина намењених пратећим и помоћним садржајима, на начин да се 

задовољи минимални проценат озелењености прописан Планом. 

 

Планирани објекат као и пратећи садржаји и површине у комплексу треба да задовоље 

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

проходност ургентних возила. 

 

У западном делу спортског комплекса, уз саобраћајно-манипулативну површину, 

предвиђена је површина на којој ће се држати посуде (контејнери или канте) за 

привремено одлагање отпадних материја. 

 

 

2.2. ДЕО КОРИДОРА НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 

Путем коридора насељске саобраћајнице обезбедиће се адекватан колски приступ 

планираним садржајима у спортском комплексу 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. 

 

 

2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 

Намена површина у спортском комплексу 
Површина 

% 
ha а m2 

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

 18 90 22,5 

пешачке површине (стазе, платои, степеништа и рампе)  9 48 11,3 

саобраћајно-манипулативне површине  8 40 10,0 

паркинг површине  2 25 2,7 

зелене површине  44 81 53,4 

површина за држање посуда за привремено одлагање отпадних 
материја 

  10 0,1 

Укупна површина у спортском комплексу  83 94 100 

 

Намена површина у обухвату Плана 
Површина 

% 
ha а m2 

Спортски комплекс  83 94 70,6 

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

 18 90 15,9 

пешачке површине (стазе, платои, степеништа и рампе)  9 48 8,0 

саобраћајно-манипулативне површине  8 40 7,0 

паркинг површине  2 25 1,9 

зелене површине  44 81 37,7 

површина за држање посуда за привремено одлагање отпадних 

материја 
  10 0,1 

Део коридора насељске саобраћајнице  34 90 29,4 

насељска саобраћајница  6 29 5,3 

саобраћајни прикључак  2 44 2,1 

пешачке површине  5 71 4,8 

зелене површине  20 46 17,2 

Укупна површина у обухвату Плана 1 18 84 100 

 

 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НАСЕЉУ БЕШКА 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

8 

3.  ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
 

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

планирани спортски комплекс и обухваћени део насељске саобраћајнице. 

 

Парцела планираног спортског комплекса се образује од целих катастарских парцела: 

6/1, 6/2, 10, 11, 14/1, 14/2, 17/1, 17/2 и 18 у КО Бешка, а парцела уличног коридора од 

целих катастарских парцела 12, 13, 14/3 и 255 у КО Бешка. 

 

 

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 регулационе линије планираних површина/парцела 

јавне намене. 
 

Регулационе линије су дефинисане постојећим међним тачкама (графички приказ број 

2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, 

грађевинске линије и спратност објекта и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним 

попречним профилом). 

 

Графички приказ је израђен на дигитално-катастарској подлози достављеној од стране 

Службе за катастар непокретности Инђија. 

 

Грађевинске линије 

 

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

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

за обележавање, грађевинске линије и спратност објекта и саобраћајна инфраструктура 

са карактеристичним попречним профилом. 

 

Планом регулације су дефинисане грађевинске линије објекта (карактеристичним 

тачкама), као и темена интерне саобраћајнице комплекса спортске хале са прикључцима 

на насељску мрежу. 

 

Списак координата темена саобраћајница и карактеристичних тачака објекта  

 
Ознака 
темена 

Y X Ознака тачака 
објекта 

Y X 

T1 7426969.16 4998602.46 1 7426966.23 4998644.50 

T2 7426926.40 4998601.87 2 7426966.64 4998698.50 

T3 7426927.56 4998669.96 3 7426931.23 4998644.77 

T4 7426928.63 4998712.54    

T5 7426970.00 4998712.23    

 

 

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 

Планом нивелације су дефинисани нивелациони елементи прикључака на спортски 

комплекс (коте прелома нивелете и нагиби нивелете саобраћајнице), а задржани су 

нивелациони елементи постојећег коловоза (коте прелома нивелете и нагиби нивелете 

саобраћајнице).  
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5. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

У обухвату Плана нема деобе – парцелације постојећих катастарских парцела. 
 

Планом препарцелације се од постојећих целих катастарских парцела простим спајањем 

образују парцеле површина јавне намене – насељска саобраћајница и спортски комплекс.  
 
 

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 
 

Саобраћајни положај планиранe спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка, 

узимајући у обзир директан приступ на насељску путну мрежу, близину центра 

насеља и постојеће везе са насељском мрежом, су елементи који овом простору дају 

изванредне просторно-саобраћајне предиспозиције за неометано функционисање, преко 

друмске саобраћајне мреже. На основу тога саобраћајни положај планиране спортске 

хале може се окарактерисати као врло повољан. 
 

Основну везу целог спортског комплекса са категорисаном путном мрежом и насељским 

системом саобраћајница чиниће приступна саобраћајница (ПНС) у улици Југ Богдана, 

која се својим источним делом прикључује директно на главну насељску саобраћајницу 

(ГНС), трасу општинског пута - ОП бр. 16 (Л16, Инђија–Бешка) у улици Карађорђевој, а 

западним делом на приступну саобраћајницу у улици Николе Тесле, чиме се посредно 

излази на главну насељску саобраћајницу – ГНС у улици краља Петра I (ОП бр. 1/Л1, ДП 

бр. 100 – Крчедин).  
 

Саобраћајно решење је конципирано тако да основу система чини приступна 

саобраћајница, са одговарајућим бројем прикључења (саобраћајни приккључци: СП1 и 

СП2) на насељску мрежу – улицу Југ Богдана. Прикључења на приступну насељску 

саобраћајницу су предвиђена као класични укрштаји са одговарајућим саобраћајним 

елементима, док је одвијање интерног саобраћаја унутар самог комлекса спортске хале  

планирано као кружно око објекта спортске хале, чиме се обезбеђује неометано и 

безбедно функционисање саобраћаја, као и интервентни приступ ургентних служби.  
 

СП 1 - главни улаз/излаз у комплекс, са примарном функцијом обезбеђења саобраћајног 

прилаза путничким и возилима спортских екипа, као и комуналним и возилима 

ургентних служби. СП 1 ће режимски бити дефинисан као двосмерни саобраћајни 

прикључак – колски прилаз. 
 

СП 2 - помоћни улаз/излаз са примарном функцијом обезбеђења интервентног прилаза 

(ПП возила, возила снабдевања, комунална возила и сл.), уз омогућавање 

функционисања интерног кружног тока саобраћаја око спортске хале. СП 2 ће режимски 

бити дефинисан као једносмерни саобраћајни прикључак – колски прилаз. 
 

У оквиру јавне површине - коридора приступне насељске саобраћајнице, предвиђена је 

евентуална реконструкција саобраћајнице са свим потребним елементима који ће 

обезбедити безбедно и неометано кретање свих друмских превозних средстава, уз 

обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних површина.  
 

Такође овим концептом предвиђа се и одговарајући број паркинг површина за 

стационарни саобраћај у оквиру сепарисаног паркинг простора у југозападном делу 

комплекса, за потребе стационирања возила корисника хале.  
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Прорачун на основу улазних параметара (очекивани број посетилаца ~250 и укупан број 

седишта 196) и норматива свих садржаја (1ПМ ПА /18 седишта посетилаца)1 даје потребан  

број од 11 ПМ за путничка возила (ПА). Простор за стационирање возила који је утврђен 

планским решењем даје већи број паркинг места (15+2) од потребног. 

 

Изградњом пешачких стаза и површина (у регулацији насељске саобраћајнице и унутар 

самог комплекса хале) омогућиће се и неометано и безбедно кретање ових учесника у 

саобраћају с обзиром на традицију немоторних кретања и њихову бројност. 

 

Положај свих елемената (коловозних површина, пешачких стаза, прикључака и 

саобраћајних површина) дат је у оквиру графичког приказа број 2.3. Регулационо-

нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске 

линије и спратност објекта и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним 

попречним профилом, у попречном профилу.  

 

Интерни саобраћајни систем (интерне саобраћајно-манипулативне површине), осим своје 

примарне функције обезбеђења саобраћајне доступности (обезбеђења приступа свим 

садржајима) имаће и допунску функцију за економски приступ, приступ возилима 

снабдевања и ургентним возилима. 

 

6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре 

 

Општи услов за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних 

пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз 

придржавање одредби: 

- Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18); 

- Закона 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, 24/18, 41/18 и 87/18); 

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

путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11); 

- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, 

одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени 

гласник РС“, број 7/17);  

- Техничких прописа из области путног инжењеринга; 

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 

 

Приступна насељска саобраћајница 

 

- Приступна саобраћајница изведена је за двосмерни саобраћај; 

- приликом евентуалне реконструкције саобраћајнице за двосмерни саобраћај 

обезбедити две траке 2 х 2,75 m (мин.2 х 2,5);  

- носивост коловозне конструкције у овој улици 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 са минималном ширином 1,2 m. 

 

Саобраћајни прикључци - колски прилази комплексу 

 

У оквиру обухвата Плана дефинисани су саобраћајни прикључци на насељску 

саобраћајницу - колски прилази чија је функција везана за обезбеђење прилаза комплексу 

спортске хале са пратећим садржајима.  

                                           
1 Нормативи паркирања су дефинисани на основу Техничких упутстава за пројектовање саобраћајница у  градовима  -    

   проjeктовање паркиралишта и у односу на делатност унутар објеката. (PGS-P/8, Београд, новембар 2010. год.)  
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Ширине коловоза, као и диспозиција  су утврђени на основу локалних услова и саобраћајне 

ситуације. При пројектовању и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир 

следеће просторно-пројектне основе:  

- задржавање постојећих регулационих линија уз минималне корекције у случајевима 

где је то неопходно (обезбеђење проходности), 

- мин. ширина колског прилаза комплексу хале је 3,5 m, 

- коловозну конструкцију саобраћајног прикључка – колског прилаза извести као и код 

приступне саобраћајнице, уз обезбеђење квалитетног одводњавања,  

- немоторни (пешачко-бициклистички) саобраћај обављати сепаратно у оквиру посебно 

утврђених површина. 

 

Саобраћајне површине унутар комплекса спортске хале 
 

Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине комплекса спортске 

хале извести (пројектовање, извођење) у складу са законском и подзаконском 

регулативом и техничким прописима и стандардима: 

- минимална ширина интерних саобраћајница је 3,5 m; 

- носивост коловозне конструкције је за лак саобраћај (оптерећење 60 kN по осовини); 

- нагиб коловоза је једностран; 

- радијусе кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу 

проходност меродавног возила (КВ2, ППВ); 

- пешачке стазе, платое и рампе изводити у складу са ситуацијом на графичком 

прилогу, са минималном ширином од 1,5 m; 

- партерну обраду пешачких површина - платоа извести каменим плочама, бехатон 

елементима (могућност мозаичког поплочавања) или другим одговарајућим 

материјалима за екстеријерну примену и опремити га прикладним мобилијаром: 

клупама, чесмом, фонтаном, корпама за отпатке и сл. 

 

6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 
 

Грађевинској парцели обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну 

саобраћајницу, минималне прописане ширине (дато у поглављу II тачка 2. Правила 

грађења по целинама, подтачка 2.1. Целина А – спорт и рекреација), уз сагласност 

управљача над саобраћајницом - путем.  
 

 

6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 
 

Насеље Бешка се водом снабдева са сопственог изворишта. У функцији је пет бунара који 

су изграђени на две локације: три у јужном делу насеља код старог млина и два у западном 

делу код водоторња и постојеће железничке станице. Производња на извориштима је 

варирала од око 2 l/s у току ноћи, до око 9-11 l/s у току дана. Насеље има изграђену 

водоводну мрежу, а у систему је изграђен и ниски резервоар запремине 100 m3 који 

прикупља воду из постојећих пет бунара, и преко пумпне станице, вода се даље 

дистрибуира за насељску потрошњу капацитетом око 15 l/s.  
 

Насеље Бешка ће се у најскорије време повезати на инђијски систем водоснабдевања и 

на тај начин трајно решити питања водоснабдевања потрошача на овом простору. 

Реализацијом регионалног водоводног система „Источни Срем“, биће трајно решено 

водоснабдевање и у погледу количина и квалитета испоручене воде. 
 

Одвођење фекалних отпадних вода решиће се путем изграђене канализационе мреже. 

Мрежа је изведена у улици Југ Богдана, у којој се планира предметна хала, и то 

колектор ø250 mm, а изведена је и у следећим улицама које окружују планирани 

комплекс спортске хале: Краља Петра I, Фрушкогорска и Карађорђева. Један од 

приоритетних задатака у планском периоду је изградња комплетне насељске 

канализационе мреже.  
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Техничко решење канализационог система засниваће се на гравитационом прикупљању 

отпадних вода, које ће се потом усмерити ка канализационом систему Инђије, односно 

систему регионалне канализације. 
 

Атмосферске воде се у насељу прикупљају мрежом отворених канала положених уз 

уличне саобраћајнице, са уливима у канале и потоке који пролазе кроз, или тангирају 

насеље, a који припадају сливу потока Патка (Будовар). Обзиром на ширину улица и 

процентуалну изграђеност насеља, овакав начин одвођења може се оценити 

задовољавајућим уз услов одржавања пропуста испод колских улаза и путева, у 

проходном стању. Пријемници површинске воде из насеља, који се данас користе, 

служиће у исту сврху и у наредном периоду, те се воде са овог подручја усмеравају ка 

каналу у јужном делу насеља, који се улива у поток Барба Дол, а потом даље у Патку. 

Што се подземних вода тиче, већи део терена је са дубоким нивоом воде прве издани, 

чији је највиши положај у првој половини године, а најнижи на крају године, па се може 

закључити да насеље није угрожено од штетног дејства високих нивоа подземне воде. 

 

6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 

 

Снабдевање водом 

 

- Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове водоводне 

мреже; 

- дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што мање слепих огранака; 

- избор цевног материјала усвојити према важећим прописима и стандардима; 

- дубина укопавања минимално 1,0-1,2 m од нивелете терена, због зоне мржњења и 

саобраћајног оптерећења; 

- сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се извести у 

складу са законом и уз сагласност надлежног комуналног предузећа. 

 

Одвођење отпадних вода 

 

- Канализацију радити по сепаратном систему; 

- системом фекалне канализације обезбедити прикључке за све кориснике у обухвату 

Плана; 

- трасе фекалне канализације полагати по осовини уличног профила тј. саобраћајнице; 

- минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од 200 mm; 

- минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према 

важећим прописима и стандардима; 

- дубина каналске мреже на најузводнијем крају мора омогућити прикључење 

потрошача са мин. нагибом прикључка у теме цеви преко два лука од 45 и мин. 

каскадом у ревизионом шахту. Минимална дубина укопавања цеви је 1,0 m од 

нивелете; 

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

површини са прилазом за сервисно возило; 

- сви радови на пројектовању и изградњи канализационог система морају се извести у 

складу са законом и уз сагласност надлежног комуналног предузећа. 

 

Одвођење атмосферских вода 

 

- Не дозвољава се било каква градња на траси отворених канала која може довести до 

њиховог рушења и затрпавања; 

- крајњи реципијент за прихват свих атмосферских вода на овом подручју биће поток 

Патка; 

- забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, успоравање и дизање нивоа 

воде, чиме би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у земљишту; 

- трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне трасе отворених 

канала) или испод коловоза по осовини коловозне траке; 
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- атмосферске воде, чији квалитет одговара II класи воде, могу се без пречишћавања 

одвести у атмосферску канализацију, околне површине, ригол и др., путем уређених 

испуста који су осигурани од ерозијe. Испред улива атмосферских вода у реципијент, 

планирати изградњу таложника и решетки ради отклањања нечистоћа; 

- за атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинг и сл.) планирати 

одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник) пре испуста у јавну 

атмосферску канализациону мрежу, тако да задовољавају прописане граничне 

вредности Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) и  

прописане вредности квалитета ефлуента како се не би нарушило одржавање 

квалитета воде реципијента (II класе воде) у складу са Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 

роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12). 

 

6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру 

 

- Прикључење објекта на водоводну мрежу извести према условима надлежног 

комуналног предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко 

водомерног шахта смештеног на парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе 

линије. У складу са условима противпожарне заштите, где је потребно предвидети 

изградњу противпожарне хидрантске мреже; 

- прикључење објекта на канализациону мрежу извести према условима 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. 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 
 

За потребе напајања електричном енергијом купаца у обухвату Плана потребно је 

изградити нову дистрибутивну трансформаторску станицу, 20/0,4 kV напонског преноса, 

снаге до 630 kVA за напајање јавне расвете и планираних корисника.  
 

Од трансформаторскe станицe вршиће се развод нисконапонским кабловима до 

планираних потрошача.  
 

Да би се простор у обухвату Плана привео планираној намени и да би се стекли 

технички услови за прикључење купаца електричне енергије на дистрибутивни 

електроенергетски систем, потребно је изградити недостајуће објекте дистрибутивног 

електроенергетског система (средњенапонска мрежа, нисконапонска мрежа, дистрибутивна 

трансформаторска станица, прикључак). 
 

Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних 

нисконапонских водова, који ће међусобно повезивати систем кабловских прикључних 

кутија са припадајућим дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем 

кабловских прикључних кутија ће бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија 

на слободностојећа армирано-бетонска постоља на јавној површини у путном појасу 

саобраћајног коридора или њиховом уградњом на делове спољашњих фасада (или 

зиданих ограда) објекта купаца.  
 

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

За расветна тела користити изворе светлости у складу са новим технологијама развоја и 

мерама енергетске ефикасности. 
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Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о 

техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени 

лист СРЈ“, број 11/96). 
 

Део електричне енергије може се обезбедити из обновљивих извора енергије (топлотне 

пумпе које користе геотермалну енергију и фотопанели који користе сунчеву енергију). 

 

6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 
 

- Електроенергетску мрежу за потребе спортске хале градити подземно;  

- електроенергетске каблове полагати на мин. дубини од 0,8 m;  

- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад 

енергетских каблова; 

- хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да 

износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV односно најмање 0,4 m за остале каблове; 

- при укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положене испод или изнад 

енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, 

односно најмање 0,3 m за остале каблове; 

- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл 

се провлачи кроз заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла; 

- хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању 

гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m; 

- при укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла; 

- вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу 

може да буде најмање 0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине 

најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или целом дужином паралелног вођења; 

- надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода СН 

(средњенапонских) и НН (нисконапонских) водова за најмање висину стубова увећану за 

3 m; 

- приликом грађења гасовода потребно je радни појас формирати тако да тешка возила 

не прелазе преко енергетског кабла на местима где исти није заштићен; 

- хоризонтални размак енергетског кабла од других енергетских каблова, у које спадају 

каблови јавне расвете и семафорска инсталација, треба да износи најмање 0,5 m; 

- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа се полаже испод 

кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на 

вертикалном растојању од најмање 0,4 m; 

- у случају недовољне ширине коридора, међусобни размак енергетских каблова у 

истом рову одређује се на основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 0,07 

m при паралелном вођењу односно 0,2 m при укрштању. Обезбедити да се у рову 

каблови међусобно не додирују, између каблова се целом дужином трасе поставља 

низ опека монтираних насатице на међусобном размаку од 1 m; 

- хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла треба 

да износи најмање 0,5 m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV; 

- при укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског кабла 

на вертикалном растојању од најмање 0,5 m; 

- ако je енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом 

дужином паралелног вођења или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), a 

електронски комуникациони кабл постављен у електронепроводљиву цев, растојање 

мора да буде најмање 0,3 m; 

- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°; 

- ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- пошто оптички кабл није осетљив на утицаје електромагнетне природе, удаљење 

оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним 

размаком због обављања радова; 
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- забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих каблова на трасу 

енергетског кабла (пролаз енергетског кабла кроз шахт); 

- није дозвољено паралелнo вођење енергетског кабла испод коловоза; 

- енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза; 

- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°; 

- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке; 

- при укрштању са каналом енергетски кабл се поставља у заштитну металну цев  

Ф 160 mm до 0,5 m шире од спољних ивица канала, тако да je могућа замена кабла 

без раскопавања канала; 

- вертикални размак између најниже коте дна канала и горње ивице металне цеви 

треба да износи најмање 1,2 m; 

- штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у 

заштитним цевима; 

- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°; 

- нa крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке; 

- сигурносна удаљеност надземних водова напона 20 kV од неприступачних делова 

објеката (кров) треба да буде 3,0 m, а сигурносна удаљеност приступачних делова 

објекта 4,0 m. За нисконапонску мрежу, за приступачне делове објекта, сигурносна 

удаљеност износи 1,25 m.  
 

Услови за изградњу јавног осветљењa 
 

- Светиљке за осветљење спортско-рекреативних површина поставити на стубове 

расвете и декоративне канделабре поред саобраћајница и пешачких стаза; 

- у уличним коридорима где је надземна електроенергетска мрежа расветна тела 

поставити на стубове електроенергетске мреже; 

- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја. 
 

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV 
 

- Дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном 

коридору градити као монтажно-бетонске, компактне или стубне, а на осталим 

површинама типа стубне, монтажно-бетонске, компактне, зидане или узидане, у 

складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног оператора 

дистрибутивног система електричне енергије; 

- дистрибутивне трансформаторке станице могу се градити на површинама јавне 

намене, као и на осталим површинама уз обезбеђење права службености кориснику 

послужног добра ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција  

Рума“ на парцели на којој се гради трансформаторска станица; 

- мин. удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката мора бити 3,0 m; 

- монтажно-бетонске и компактне трансформаторске станице ће се градити као 

слободностојећи објекти, а могуће је изградити једноструке (са једним 

трансформатором називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 

нисконапонских извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до  

630 kVA и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода); 

- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор правоугаоног 

облика минималних димензија 5,8 х 6,3 m за изградњу једноструке, а 7,1 х 6,3 m за 

изградњу двоструке монтажно-бетонске трансформаторске станице, са колским 

приступом са једне дуже и једне краће стране; 

- за стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика 

минималних димензија 4,2 х 2,75 m за постављање стуба за трансформаторску 

станицу; 

- поред објекта трансформаторске станице на јавним површинама обавезно предвидети 

слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за 

регистровање утрошене електричне енергије јавног осветљења; 

- напајање трансформаторске станице извести двострано, кабловски са места 

прикључења, по условима надлежнoг оператора дистрибутивног система електричне 

енергије. 
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Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и објеката  

трансформаторских станица 
 

Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа и објеката трансформаторских 

станица вршиће се на основу овог Плана и услова надлежних оператора преносног и 

дистрибутивног система електричне енергије. 

 

На постојећим и будућим објектима дистрибутивног електроенергетског система ће се 

вршити радови на одржавању и реконструкцији, у циљу очувања поузданог и сигурног 

напајања конзумног подручја, увођења у систем даљинског управљања, као и ради 

повећања капацитета дистрибутивног електроенергетског система због потреба конзума. 

Наведени радови подразумевају замену проводника надземних и подземних водова, са 

или без повећања пресека, замену изолације код надземних водова, замену надземних 

водова кабловским водовима, замену голих проводника надземних водова СКС-ом, 

замену трансформатора у трафостаницама исте или веће снаге. 

 

Зона заштите електроенергетских објеката 

 

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетског објекта, супротно 

закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други 

радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње. 

 

Оператор преносног, односно дистрибутивног система надлежан за енергетски објекат, 

дужан је да о свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које 

угрожава рад енергетског објекта. 

 

Власници и носиоци права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод 

или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се 

онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског 

субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.  

 

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

фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“,  

број 145/14) и износи: 

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

 - за голе проводнике 10 m; 

 - за слабо изоловане проводнике 4 m; 

 - за самоносеће кабловске снопове 1 m. 

 

Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала 

износи: 

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

 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

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

 

6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 

 

- Услове, начин и место прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије 

(ДСЕЕ) дефинише надлежни оператор дистрибутивног система у складу са плановима 

развоја ДСЕЕ, законским и другим прописима; 

- прикључење корисника на ДСЕЕ се планира на средњенапонском нивоу (20kV) и на 

нисконапбнском нивоу (0,4kV), у зависности од захтеване снаге и потреба корисника;  

- за прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је 

изградити подземни или надземни 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 43,47 kW 

прикључење се врши са нисконапонске мреже, уз проверу задовољења напонских 

прилика, граде се искључиво као кабловски подземни уз коришћење 

слободностојећих ормана мерног места изведених у полиестерском кућишту (типски 

ормани ПОММ-1 - за једно бројило снаге до 43,47 kW, ПОММ-2, ПОММ-4, ПОММ-6), 

постављених на припадајућем армирано-бетонском постољу САБП/300, САБП/600 са 

или без КПК ЕВ-1П, САБП/800 са или без КПК ЕВ-2П, са постављањем ормана мерног 

места у регулационој линији парцеле корисника или на јавној површини у траси 

мреже поред прикључног стуба надземне мреже или прикључног дистрибутивног 

разводног ормана подземне кабловске мреже; 

- за кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом преко 43,47 kW до 

200kW прикључење ће се вршити нисконапонским подземним водом директно из 

трансформаторске станице;  

- прикључци снаге са везивањем у напојној дистрибутивној трафостаници (20/0,4kV), 

уколико постоје довољни слободни капацитети у трафостаници, се граде искључиво као 

кабловски подземни једноструким или двоструким водом типа PP00-YAS 4x150 mm2 уз 

коришћење слободностојећих ормана мерног места изведених у полиестерском кућишту 

(типски ормани ПИ-1/a, ПИ-1/б и ПИ-1/ц), постављених на армирано-бетонском постољу 

са или без кабловске прикључне кутије у истом и са постављањем ормана мерног места у 

регулационој линији парцеле корисника на граници са јавном површином;  

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

се вршити из трансформаторске станице 20/0,4 кV планиране у оквиру парцеле. 

 

 

6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 
 

За потребе снабдевања гасом спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка, 

потребно је изградити полиетиленски дистрибутивни гасовод ПЕ 40 x 3,7 mm дужине 

180 m за радни притисак 1-4 bar у улици Југ Богдана и постављање одговарајуће мерно 

регулационе станице потребног капацитета у металном ормару смештеном на 

спољашњем зиду планираног објекта. Планирани дистрибутивни ПЕ40 гасовод 

прикључити на постојећи гасовод ПЕ 63 x 5,8 mm у Карађорђевој улици и повезати га са 

постојећим гасоводом ПЕ 25 x 3,0 mm у улици Југ Богдана.  

 

6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 
 

Изградњу дистрибутивне гасоводне мреже извести у складу са Правилником о условима 

за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса притиска до 16 bar („Службени 

гласник РС“, број 86/15). 
 

Минимално дозвољено растојање дистрибутивног гасовода од подземних инсталација 

при паралелном вођењу износи 0,4 m, a при укрштању 0,2 m. 
 

Укрштање гасовода са саобраћајницама треба извести под углом 90° или минимално 60°. 

Гасовод испод саобраћајница треба постављати у челичну заштитну цев. 
 

Минимално растојање дистрибутивног гасовода од објеката износи 1,0 m. 
 

Изнад гасовода није дозвољена изградња објеката. 
 

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

не сме угрозити стабилност стуба. 

 

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 

до 160 уз објекат (отвори на објекту морају бити ван зона опасности) 

од 161 од 1500 3 m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора) 

од 1501 до 6000 5 m 

 

6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 
 

Прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу извети у складу са условима и 

сагласности од надлежног дистрибутера за гас, а у складу са Правилником о условима за 

несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса притиска до 16 bar („Службени 

гласник РС“, број 86/2015). 

 

 

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 у саобраћајним коридорима, како би се створили услови за 

примену и коришћење широкопојасних сервиса.  

 

Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати. Каблове полагати у 

коридорима саобраћајница и зеленим површимана.  

 

6.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре 

 

- 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 

зеленим површинама; 

- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,6-1,2 m код полагања каблова у ров, 

односно 0,3, 0,4 до 0,8 код полагања у мини ров и 0,1-0,15 у микроров у коловозу, 

тротоару и сл.; 

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

- минимално вертикално растојање (приликом укрштања инсталација) и хоризонтално 

растојање (паралелан ход инсталација) између трасе свих наведених ЕК инсталација, 

и траса свих других будућих подземних инсталација (водовода, атмосферске 

канализације, фекалне канализације, електроенергетских каблова за напоне до 1 kV, 

инсталација КДС-а, гасовода средњег и ниског притиска), мора бити 0,5 m; 

- минимална хоризонтална удаљеност средњенапонских 20 kV (за напоне преко  

1 kV) електроенергетских каблова (на деоници паралелног вођења) у односу на трасе 

постојећих EK инсталација мора бити: 1,0 m; 

- 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 треба 

да буде мин. 0,5 m; 
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- 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 буде од 

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

- 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; 

- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино 

сигурносним размаком због обављања радова; 

- 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; 

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

комуникационих уређаја: МСАН, миниДСЛАМ, миниИПАН, ДСЛАМ и изводних EK 

стубова 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; 

- уколико се планирани 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). 

 

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. 

 

6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 
  

- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним или 

надземним 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. 

 

 

6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 

На простору обухвата Плана планирано је формирање зелених површина у оквиру 

комплекса спортске хале, као и формирање линијског зеленила у оквиру коридора 

насељске саобраћајнице. 

 

У оквиру комплекса спортске хале на мин. 50% површина, треба формирати зелене 

површине у пејзажном стилу, применом декоративних садница лишћара, четинара и 

шибља, као и партерног зеленила. Формирати групе садница од врста различите 

спратности, које треба садити уз ограду комплекса. Уз паркинг простор, формирати 

линијско зеленило од лишћарских садница средње висине, које ће пружити заштиту од 

инсолације.  
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У оквиру овог комплекса, препоручују се следеће врсте лишћара: Тiliа sp., Betula sp., 

Sophora sp., Acer sp., Ginkgo sp.; четинара: Picea sp., Abies sp., Thuja sp., Larix sp.; 

шибља: Forsitia sp., Spirea sp., Siringa sp., Cotoneaster sp., Piracantha sp., Juniperus sp. и 

др. На свим слободним површинама формирати партерни травњак. 

 

У оквиру коридора насељске саобраћајнице је потребно формирати линијско зеленило. 

За озелењавање се препоручују саднице високих или ниских лишћара: Tilia sp., Acer sp., 

Ulmus sp., Prunus sp. и др. Растојања стабала у дрвореду зависе од њихове висине и 

износе од 5 m до максимум 15 m. Изабрати врсте отпорне на аерозагађење, са 

израженом санитарном функцијом, средњег и високог ефекта редукције буке. За 

партерно озелењавање применити различите врсте листопадног зимзеленог и 

четинарског шибља. 

 

Општа правила уређења за зелене површине 

 

Кроз пројектну документацију детерминисати прецизан избор и количину дендролошог 

материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и 

предрачун: 

 

- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према 

техничким нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље садити 

на следећој удаљености од инсталација: 

 

 Дрвеће Шибље 

   Водовода мах 1,5 m  

   Канализације мах 1,5 m  

   Електрокаблова мах 2,5 m 0,5 m 

   ЕК мреже        2,0 m  

   Гасовода       1,5 m  

 

- Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4 - 7 m; 

-   Избор дендролошког материјала орјентисати на предложене врсте, а избегавати 

примену инвазивних врста. Ha нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће 

биљне врсте: циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), 

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

(Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен 

(Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium 

halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus 

serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем (Robinia 

pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila); 

- Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1; 

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

 

 

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 

7.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

Према претходним условима Завода за заштиту споменика културе у Сремској 

Митровици, добијеним у току израде Плана генералне регулације насеља Бешка 

(претходни услови за потребе израде плана детаљне регулације нису добијени), у 

обухвату Плана нема евидентираних нити предложених за заштиту непокретних 

културних добара.  

 

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. 
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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 ДОБАРА 
 

С обзиром на то да на простору обухвата Плана нема евидентираних заштићених 

природних добара потребно је применити опште мере заштите биодиверзитета. 

Мере заштите биодиверзитета су повећање процента зелених површина, уз избегавање 

коришћења инвазивних врста и међусобно повезивање свих зелених површина у систем 

зеленила.  
 

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) 

која би могла представљати заштићену природну вредност налазач je дужан да пријави 

надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере 

заштите од уништења, оштећивања или крађе. 
 

 

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. 
 

Енергетски ефикасна изградња реализује се:  

- правилним избором локације и добром оријентацијом објекта (пројектовањем и 

позиционирањем објекта 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 отвора објекта према јужној, односно 

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

- 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. 
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9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

 

Изградња објеката и извођење радова, односно уређење простора, у обухвату Плана 

може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на 

други начин деградирање животне средине. Такође, коришћење планираних садржаја 

мора се одвијати на такав начин да се максимално умање потенцијални негативни 

утицаји на природне вредности, ваздух, воду и земљиште, на становништво и свеукупне 

услове живота у непосредном окружењу. 

 

Током извођења радова на припреми терена и изградњи објеката потребно је планирати 

и применити следеће мере заштите: 

- вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског 

материјала током транспорта; 

- утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада 

грађевинских машина и механизације; 

- отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински 

материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, 

разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију; 

- материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена 

сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити возилима која 

поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала; 

- применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим 

прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене 

услове/сагласности надлежних органа и организација. 
 

Заштиту ваздуха обавезно је обезбедити доследним спровођењем Закона о заштити 

ваздуха и пратећих подзаконских аката, нарочито у погледу мера превенције и санације 

евентуалних емисија загађујућих материја у ваздух и непријатних мириса.  
 

Основна мера за спречавање и ограничавање негативног утицаја на квалитета ваздуха, као 

природног ресурса, у насељу Бешка односи се на успостављање мониторинга квалитета 

ваздуха, у складу са законском регулативом од стране надлежне институције, као и 

евиденцијом потенцијалних загађивача са утврђеним програмом праћења њиховог рада. 
 

Услови и мере заштите вода су: 

- забрана испуштања отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе 

граничне вредности емисије – квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати 

прописане критеријуме за упуштање у планирани канализациони систем насеља, 

односно планирани регионални систем; 

- вршење прихвата зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти; 

- чишћење атмосферских вода пре упуштања у реципијент од механичких нечистоћа на 

таложнику, односно сепаратору уља и масти. 
 

Услови и мере заштите земљишта су:  

- примена биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање паркинга, 

улица и манипулативних платоа; 

- примена мера 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.), отклањање 

загађеног слоја земљишта и стављање истог 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 вршење испитивања квалитета земљишта у складу 

са Законом о заштити земљишта и подзаконским актима. 
 

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. 
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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. 
 

Услови и мере заштите од буке су:  

- пројектовање и извођење одговарајуће звучне заштите, којом се обезбеђује да бука, 

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

не прелази прописане граничне вредности; 

- према потреби утврђивање потребе мониторинга буке Законом и важећим 

подзаконским актима од стране надлежног органа. 

 

Услови и мере при управљању отпадним материјама су: 

- адекватно управљање комуналним и осталим врстама отпада који настане 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: 

- За укључивање у организовано одвожење комуналног отада потребно je испунити 

одређене услове који се односе на обезбеђивање локације за одлагање 

комуналног отпада ради одвожења, набавке довољног броја посуда за одлагање 

комуналног отпада и сепарацију комуналног отпада; 

- Инвеститор је приликом пројектовања и изградње објекта дужан да одреди и 

пројектује локацију на којој ће се постављати контејнери, ради одвожења, a која 

мора да има прилазни пут и која мора бити доступна пружаоцу услуге како би се 

могло несметано извршити пражњење контејнера; 

- Простор за ову намену се мора обезбедити на парцели на којој се гради објекат, у 

непосредној близини јавне саобраћајнице; 

- Површина за држање типских посуда мора бити носива и глатка, на нивоу 

прилазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на растојању не 

већем од 2 m од прилазног пута специјалног возила за одвоз смећа; 

- Прилазни пут до места за држање типских лосуда мора имати ширину 2,5 m и 

дужину до 12 m и омогућити максимално осовинско оптерећење до 10 t; 

- Локација мора да има довољну површину за смештај планираног броја посуда за 

смеће-контејнера 1,1. Димензије једног оваквог контејнера су 100 x 130 cm; 

- У складу са процењеном количином комуналног отлада, инвеститор je дужан да 

планира и набави довољан број типских контејнера 1,1 и то: плави контејнери за 

одлагање папира, жути контејнери за одлагање ПЕТ амбалаже и сиви контејнери 

за одлагање осталог комуналног отпада; 

- примена општих и посебних санитарних мера предвиђених законом и другим 

прописима којима се уређују послови санитарног надзора. 

 

 

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 

мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. 

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама утврђују 

се конкретне мере и активности у циљу спречавања и ублажавања последица од 

катастрофа, кроз План смањења ризика катастрофа и План заштите и спасавања.  

 

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

појава: атмосферско пражњење, атмосферске падавине (киша, град, снег), ветрови.   
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Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за 

повратни период од 475 година, у обухвату Плана је могућ земљотрес јачине VII-VIII 

степени 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“. При 

пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу објекта обавезно је уважити 

могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како би се 

максимално предупредила могућа оштећења објекта под сеизмичким дејством. 

 

Мере заштите од земљотреса су правилан избор локације за градњу објекта, примена 

одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објекта и др., као и 

строго поштовање и примена важећих грађевинско техничких прописа за изградњу 

објеката на сеизмичком подручју (за земљотрес јачине VIII степени). Мере заштите од 

земљотреса обезбедиће се и поштовањем регулационих и грађевинских линија, односно, 

прописане минималне ширине саобраћајних коридора и минималне међусобне 

удаљености објеката, како би се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања. 

 

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

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

заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите, односно 

подразумевају примену важећих закона, техничких прописа и стандарда који регулишу ову 

област при пројектовању и изградњи свих објеката који су планирани на овом простору. 

 

Мере заштите од пожара обезбедиће 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;  

у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима и важећим техничким 

прописима који уређују ову област. 

 

Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за 

објекте који су обухваћени Планом, прибави посебне услове у погледу мера заштите од 

пожара и експлозија од Министарства унутрашњих послова (Управе и Одељења у 

саставу Сектора за ванредне ситуације). 

 

Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске 

инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом. 

 

Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним) станицама са којих се током 

сезоне одбране од града испаљују противградне ракете. Законом о одбрани од града 

уведена је заштитна зона око лансирних станица (500 m) у којој је ограничена изградња 

нових и реконструкција постојећих објеката, као и извођење радова који могу нарушити 

испаљивање противградних ракета на градоносне облаке. Према условима Републичког 

хидрометеоролошког завода Србије изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 

м од лансирне станице Сектора одбране од града, могућа је само по обезбеђењу посебне 

сагласности и мишљења ове институције. На предметном подручју не налази се ни једна 

лансирна станица са припадајућом заштитном зоном.  

 

Одвођење атмосферских вода се врши отвореним каналима, који су положени уз уличне 

саобраћајнице, са уливима у канале и потоке који припадају сливу потока Патка 

(Будовар).  
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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 и канале.  

 

 

10.2. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И 

ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 
 

У контексту процене појаве акцидената, нa основу доступних података, утврђено je да се 

у обухвату предметног Плана не налазе севесо постројења/комплекси.2  

 

Приликом имплементације планираних активности у обухвату Плана потребно је 

поступати у свему и према Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18) и важећим подзаконским 

актима. Систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама је 

од посебног интереса за Републику Србију и представља део система националне 

безбедности. Једнице локалне самоуправе имају примарну улогу у управљању ризиком 

од катастрофа и ту улогу подржавају све надлежне државне и покрајинске институције. 

 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази севесо 

комплекс вишег реда, дужан је да изради и донесе екстерни план заштите од великог 

удеса са мерама које треба предузети изван комплекса, у року који не може бити дужи 

од две године од тренутка пријема неопходних информација достављених од стране 

оператера севесо комплекса, у складу са прописима којима се уређује заштита животне 

средине. 

 

 

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 смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), ради заштите од елементарних 

непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе, 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. 

 

Као други заштитни објекти користе се просторије прилагођене за склањање људи и 

материјалних добара. Приликом изградње објеката у којима ће боравити запослени, 

препорука је да се над подрумским просторијама или просторијама приземља (ако 

објекат нема изграђен подрум) гради ојачана плоча која може да издржи урушавање 

објекта. 

 

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

или реконструкције које би нарушиле његове техничке и хигијенске услове, а самим тим 

и његову употребљивост. 

 

 

 

 

                                           
2 Севесо постројења/комплекси су она у којима се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна 

материја у једнаким или већим количинама од прописаних, регулисана су Законом о заштити животне средине, односно 

техничка јединица унутар комплекса где се опасне материје производе, користе, складиште или се њима рукује. 
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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“, број 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 спортског комплекса). 

 

Поред ових мера, приликом израде одговарајуће пројектно техничке документације за 

објекат спортске хале, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидних лица у 

самом објекту, као што су прилагођавање улазне партије и омогућавање несметане 

комуникације унутар објекта. 

 

 

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 планираног спортског објекта и уређених 

површина.  

 

За грађевинску парцелу спортског комплекса 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; 

-  прикључење на канализациону мрежу по условима надлежног комуналног предузећа, 

односно дистрибутера; 

-  прикључење на отворену атмосферску мрежу за прихват вишка атмосферских вода по 

условима надлежног стараоца.   
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II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке 

критеријуме и услове за изградњу планираних садржаја: 

- конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине VII-

VIII степени сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-

98), за повратни период од 475 година; 

- при пројектовању и грађењу објекта придржавати се одредби техничких прописа и 

услова који конкретну област регулишу; 

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

- 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 приликом планирања, пројектовања и грађења 

јавних саобраћајних површина (саобраћајних прикључака на насељску саобраћајницу 

као и пешачких површина и саобраћајно-манипулативних површина у спортском 

комплексу), као и објекта за јавно коришћење (спортске хале), морају се обезбедити 

обавезни елементи приступачности за особе са инвалидитетом, децу и старе особе; 

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

складу са Законом о заштити животне средине. 

 

 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА 
 

2.1. ЦЕЛИНА А – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
 

2.1.1. Спортски комплекс 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле спортског комплекса 

 

Спортски комплекс образује се као јединствена грађевинска парцела. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости спортског комплекса планираним објектом 

спортске хале, отвореним објектима и уређеним површинама и саобраћајним површинама 

(пешачке површине, саобраћајно-манипулативне и паркинг површине) је 50%. 

 

Минимални проценат озелењености у спортском комплексу је 50%. 

 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање 

возила 

 

Колски улази и саобраћајно-манипулативне површине у оквиру предметног комплекса су 

димензионисани тако да омогуће приступ посетиоцима и запосленима, као и режимски 

приступ возилима комуналних служби, и по потреби приступ ургентним возилима. 

  

Противпожарни приступ и проходност за предметни комплекс неопходно је обезбедити у 

складу са законском регулативом. 

 

У комплексу ће се формирати одговарајуће паркинг површине за посетиоце и за 

запослене. 

 

Паркинг површине су дефинисане у складу са очекиваним бројем и категоријом возила, 

са управним паркирањем и рационалним искоришћењем простора.  

 

У складу са законском и подзаконском регулативом обезбеђен је и простор за 

стационирање возила за особе са инвалидитетом. 
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Правила за ограђивање спортског комплекса 

 

Комплекс је могуће оградити пуном зиданом оградом, транспарентном металном оградом 

у комбинацији са живом зеленом оградом, оградом од кованог гвожђа или комбинацијом 

(по висини или по дужини) пуне и транспарентне ограде. Начин градње ограде у 

погледу висине и избора материјала ускладити са претежним постојећим стањем у 

предметном делу насеља, са посебним освртом на ограду основне школе са којом се 

непосредно граничи, с тим да је максимална дозвољена висина ограде 2,0 m.  

 

Ограда, стубови или/и бетонски парапети ограде и капије морају бити на грађевинској 

парцели која се ограђује, односно на регулационој линији комплекса. Капије на 

регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 

 

Улазне партије визуелно нагласити. 

 

2.1.1.1. Површине за изградњу објеката и уређених површина 

 

Затворени објекат - спортска хала 

 

Планирани објекат спортске хале градити као слободностојећи у оквиру површине која 

је дефинисана грађевинским линијама на графичком приказу „2.3. Регулационо-

нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске 

линије и спратност објекта и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним 

попречним профилом“. 

 

Максимална површина планиране спортске хале је 1890 m2 (35,0 m х 54,0 m). 

 

Максимална спратност планиране спортске хале је П (приземље). Имајући у виду 

специфичну намену објекта и потребну висину за мултифункционални терен, могуће је 

пратеће садржаје у делу објекта организовати на више галеријских етажа, унутар 

максималне дозвољене висине објекта. Укупна висина објекта не може прећи 12,0 m. 

 

Могући садржаји објекта спортске хале: мултифункционални терен, гледалишни простор 

одговарајућег капацитета, пратећи садржаји: пословни простор (локали, канцеларије за 

администрацију), складишне просторије 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. 

 

Објекат може бити грађен од различитих чврстих материјала на традиционалан (зидани 

објекат) или савременији начин (од префабрикованих елемената). Архитектонским 

облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 

јединствене естетски визуелне целине у оквиру спортског комплекса. 

 

Фасаде објекта могу бити облагане свим врстама традиционалних и савремених 

материјала или малтерисане и бојене у пастелним тоновима.  

 

Могућа је израда косог или равног крова. Коси кров извести као двоводни са 

максималним нагибом кровних равни од 20о. Кровна конструкција може бити челична 

или од армираног бетона, а кровни покривач у складу са нагибом крова. Уколико се 

изводи раван кров, неопходно је извести адекватан завршни слој.  

 

Објекат мора бити изграђен у складу са важећом законском регулативом која уређује 

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

намену објекта/простора и начин коришћења, одржавања и обезбеђивања санитарно-

хигијенских услова. 
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Достављени и коришћени катастарски план за израду планског документа је у 

стереографској пројекцији, а топографски план у Гаус-Кригеровој пројекцији, и  

утврђено је извесно неслагање пројекција у преклопљеном формату. С обзиром на то 

референтан је положај планираних грађевинских линија објекта утврђен 

карактеристичним координатама тачака на графичком прилогу 2.3. Регулационо-

нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске 

линије и спратност објекта и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним 

попречним профилом.  
 

Услед наведеног неслагања пројекција планиране грађевинске линије објекта спортске 

хале су на минималној удаљености од 20 m од јужне (уличне) регулационе линије и на 

минималној удаљености од 6,9 m од источне регулационе линије. 

 

Отворени објекти и уређене површине 
 

На зеленим површинама могуће је, појединачно или у комбинацијама, у зависности од 

расположивог простора, уређивати следеће отворене објекте и површине (до највећег 

дозвољеног индекса заузетости): 

- отворене објекте спортске рекреације - различите врсте спортских терена у 

зависности од расположивог простора, базен за купање; 

- површине намењене пратећим и помоћним садржајима: трибине, и сл; 

- дечје игралиште, тематски парк, и сл;  

- површине намењене културно-уметничким садржајима: отворени изложбени 

павиљони, летња позорница и сл; 

- мултифункционалну стазу која би се користила у сврхе промоције безбедности у 

саобраћају, школицу саобраћаја, вожњу ролера и сл. 
 

Све отворене објекте и површине градити на минималној удаљености од 2,5 m од 

регулационе линије. 

 

2.1.1.2. Саобраћајне површине 
 

Правила за уређење и изградњу саобраћајних површина у спортском комплексу 

дефинисана су у поглављу „I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и 

услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, 

у делу „6.1. Саобраћајна инфраструктура“. 

 

2.1.1.3. Зелене површине 
 

Правила за уређење зелених површина и подизање зеленила у спортском комплексу 

дефинисана су у поглављу „I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и 

услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, 

у делу „6.6. Услови за уређење зелених и слободних површина“. 

 

2.1.2. Део коридора насељске саобраћајнице 

 

2.1.2.1. Саобраћајне површине 
 

Правила за уређење и изградњу саобраћајних површина у делу коридора насељске 

саобраћајнице дефинисана су у поглављу „I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, 

капацитети и услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за 

прикључење“, у делу „6.1. Саобраћајна инфраструктура“. 

 

2.1.2.2. Зелене површине 
 

Правила за уређење зелених површина и подизање зеленила у делу коридора насељске 

саобраћајнице дефинисана су у поглављу „I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, 

капацитети и услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за 

прикључење“, у делу „6.6. Услови за уређење зелених и слободних површина“. 
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3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 

Геолошки завод Србије обавља основна геолошка истраживања и друга геолошка 

истраживања, као и послове примењених геолошких истраживања од важности за 

Републику Србију, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима. 

 

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. 

 

У геоморфолошком погледу предметно подручје се налази на лесној заравни која је део 

много пространије фрушкогорске лесне заравни. 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.  

 

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. Такође, на простору нису регистровани морфолошки облици који указују на процес 

клизања. Са инжењерско-геолошког аспекта овакви терени су оцењени као најпогоднији 

за урбанизацију, без ограничења у коришћењу, али уз уважавање локалних 

инжењерско-геолошких карактеристика терена.  

 

Према расположивим сазнањима предметно подручје не располаже минералним 

богатством значајним за експлоатацију и у том контексту нема ограничења за изградњу 

објеката. 

 

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, УРБАНИСТИЧКО 
АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА И УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Израда пројекта препарцелације неопходна је ради формирања грађевинских парцела 

од одређеног броја катастарских парцела. 

 

Није предвиђена израда урбанистичко-архитектонског конкурса за простор у обухвату 

Плана. 

 

Није предвиђена израда урбанистичког пројекта ни за једну површину у обухвату Плана. 
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5.  ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И 
КАПАЦИТЕТА 

 

Планом детаљне регулације постигнути су следећи урбанистички параметри: 

 

Површина намењена за изградњу и уређење спортског комплекса заузима 70,6% 

укупне површине у обухвату Плана. 

 

- Површина намењена за изградњу спортске хале (површина унутар грађевинских 

линија) износи 1890 m2, тиме заузимајући 22,5% укупне површине спортског 

комплекса, односно 15,9% укупне површине у обухвату Плана. 

- Зелене површине заузимају 53,4% укупне површине спортског комплекса. 

 

Део коридора насељске саобраћајнице заузима 29,4% укупне површине у обухвату 

Плана. 

 

 

6. ПРИМЕНА ПЛАНА 
 

Спровођење Плана вршиће се фазно: 

- израдом пројеката препарцелације; 

- издавањем локацијских услова, грађевинских дозвола и решења о одобрењу 

извођења радова за које се не издаје грађевинска 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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