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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука 
УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став 1. тачка 5. Статута 
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ број 9/2013),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
19. октобра 2017. године, донела је

ПЛАН	ГЕНЕРАЛНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА	БЕШКА

УВОД

На основу Одлукe о изради Плана генералне 
регулације насеља Бешка („Службени лист општине 
Инђија“, бр. 12/15), програмског задатка (добијеног од 
стране Носиоца израде плана), као и планом вишег реда 
утврђене потребе/обавезе да се изради одговарајућа 
урбанистичка документација за предметни простор, ЈП 
„Завод за урбанизам Војводине“ (Обрађивач) приступио 
је изради Плана генералне регулације насеља Бешка (у 
даљем тексту: План).

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине Општинске управе 
општине Инђија, донело је Решење о приступању изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана генералне регулације насеља Бешка 
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 12/15).

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.

Основни циљ израде Плана генералне регулације 
насеља Бешка јесте утврђивање дугорочне стратегије 
развоја и просторног уређења насеља, односно плански 
развој свих насељских функција са пратећим садржајима, 
стварање услова за планско усмеравање изградње 
и формирање насеља као просторно функционалне 
целине у складу са његовим значајем и положајем у 
ширем окружењу, на темељима одрживог развоја и 
очувања постојећих и стварања нових вредности у 

простору, обезбеђења услова економске и социјалне 
обнове и просперитета, уз уважавање свих примарних и 
секундарних потреба становника у погледу обезбеђења 
квалитетније средине за рад и живљење.

Просторним планом општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, бр. 7/12), који представља 
документацију вишег реда, дефинисана су правила 
уређења и грађења за насеље Бешка до доношења 
одговарајућег урбанистичког плана, али и основна 
смерница приликом израде предметног Плана.

У складу са горе изнетим надлежни орган 
општине Инђија је у сарадњи са стручним тимом 
Завода за урбанизам Војводине, а за потребе израде 
Плана, извршио: детаљан увид у постојећу планску 
документацију, анализу и оцену постојећег стања, као и 
начин коришћења простора.

Приликом израде Плана сагледане су конкретне 
могућности простора и дата су решења урбанистичких 
зона, њихова међусобна повезаност, увођење нове 
регулације и дефинисање површина јавне намене, 
утврђивање стратегије заштите, уређења и наменског 
коришћења простора, као и утврђивање услова за 
уређење и изградњу у граници обухвата Плана.

Усвајањем Плана он постаје основа како за 
директно спровођење (локацијски услови, урбанистички 
пројекти, тамо где је утврђена регулација и услови 
грађења), тако и за даљу урбанистичку разраду.

ОПШТИ	ДЕО

1.	ПРАВНИ	И	ПЛАНСКИ	ОСНОВ

1.1.	ПРАВНИ	ОСНОВ

Правни основ за израду Плана генералне 
регулације насеља Бешка представља Одлука о изради 
Плана генералне регулације насеља Бешка („Службени 
лист општине Инђија“, бр. 12/15), као и Решење о 
приступању изради извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана генералне регулације 
насеља Бешка („Службени лист општине Инђија“, 
12/15).

Рани јавни увид за Материјал за рани јавни увид 
Плана генералне регулације насеља Бешка је одржан 
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у периоду од 05.12.2016. године до 20.12.2016. године. 
Обрађивачу Плана је достављен Извештај о обављеном 
раном јавном увиду, од стране Одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине Општинске управе Инђија. У оквиру Извештаја 
налазе се и две примедбе поднете у току одвијања раног 
јавног увида. 

Садржина Плана дефинисана је Законом о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником 
о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Службени 
гласник РС“, бр. 64/15), као и са другим прописима који 
непосредно или посредно регулишу ову област.

Законски оквир:
- Закон о територијалној организацији Републике Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 18/16);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16);
- 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“, бр. 16/01-
СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 
42/91, 71/94, 79/05-др. закон и 83/14-др. закон);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, бр. 88/11 и 46/14-УС);
- Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник 
СРС“, бр. 20/77, 24/85-др. закон и 6/89-др. закон и 
„Службени гласник РС“, бр. 53/93-др. закон, 67/93-др. 
закон, 48/94-др. закон и 101/05 - др. закон, 120/12-УС и 
84/13-УС);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 
53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 
54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.);
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-
УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС);
- Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени 
гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04, 36/09, и 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 амбалажи и амбалажном отпаду („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09);
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, 
бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 
45/13, 45/13-др. закон и 93/14);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени 
гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 
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 заштити од нејонизујућих зрачења („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09);
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 104/09-др. закон и 10/15); 
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, 
бр. 111/09 и 20/15);
- Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 
88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 84/15);
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16);
- 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 категоризацији државних путева („Службени 
гласник РС“, бр. 105/13 и 119/13);
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, 
бр. 31/12);
- Уредбa о утврђивању локација метеоролошких и 
хидролошких станица државних мрежа и заштитних 
зона у околини тих станица, као и врсте ограничења која 
се могу увести у заштитним зонама („Службени гласник 
РС“, бр. 34/13);
- као и свим важећим, пратећим правилницима који 
одређену област регулишу.

1.2.	ПЛАНСКИ	ОСНОВ

Плански основ за израду Плана генералне 
регулације насеља Бешка је важећа просторно планска 
документација: Просторни план општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 7/12).

•	 СМЕРНИЦЕ	 ИЗ	 ПРОСТОРНОГ	 ПЛАНА	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

На настанак и развој насеља општине Инђија, 
у време њиховог формирања, пресудну улогу имали 
су природни фактори (рељеф, земљиште, клима, 
вегетација) док су друштвени услови (историјски, 
административни, политички, економски и др.) касније 
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утицали на физиономију, развој, опстанак или њихово 
развијање. Насеље Инђија има статус општинског 
центра, градског карактера, а сва остала насеља су 
руралног карактера.

Бешка је фрушкогорско насеље равничарског 
типа, а као центар заједнице насеља I степена, има висок 
степен опремљености.

Насељске везе са општинским центром углавном 
су радијалне, тј. насеља у оквиру општинског простора 
су неправилно зракасто оформљена у односу на насеље 
Инђија, са још увек недовољним бројем међусобних веза, 
с тим да само три насеља (Чортановци, Бешка, Инђија) 
повезују два вида саобраћаја (друмски и железнички) 
док остала насеља опслужује само друмски саобраћај.

Да би се обезбедили услови за брже 
запошљавање и пораст прихода становништва, веома 
важан развојни приоритет треба да буде развој малих и 
средњих предузећа. Значајни просторни и сировински 
потенцијали сеоских насеља, као и недовољно 
ангажована радна снага треба да се активира обезбеђењем 
услова за развој прерађивачких капацитета мањег обима 
(нарочито прерада пољопривредних производа, услужне 
делатности и остали мањи индустријски капацитети за 
које постоје заинтересовани инвеститори).

На подручју општине Инђија могу се развијати 
следеће врсте културног туризма: културно-историјски 
(археолошки локалитети), едукациони, манифестациони 
и рурални-life, seeing/life participating (видети и 
учествовати у животу локалне заједнице). 

Образовна установа - основна школа (осам 
разреда) постоји у Бешкој. Народна библиотека са 
одељењима за одрасле и децу, поред Инђије има огранак 
у Бешкој са значајним фондом књига.

Све већи туристички значај има Бешка насеље 
на Дунаву које поседује пансион и хотел са 100 
лежаја, привез за чамце, уређену плажу, а у близини 
су риболовни и ловни терени. Бешка је боравишни 
туристички локалитет за наутички, спортско-рекративни, 
купалишни, излетнички, ловни и риболовни туризам. 
У последње време у месту се одржавају семинари 
и саветовања што представља све важнији сегмент 
туристичке понуде.

Саобраћајни капацитети (ДП I и II реда) ће 
кумулисати сав интерни саобраћај ка окружењу и преко 
затвореног система саобраћајница различитог нивоа 
повезати се са капацитетом највишег хијерархијског 
нивоа ауто-путем Е-75, формирати нова општинска 
саобраћајна мрежа путева која у потпуности побољшава 
везе између насеља, насеља са окружењем и насеља са 
сировинским залеђем. 

На крају планског хоризонта, када се стекну 
саобраћајно-економски услови, треба изградити и 
обилазницу око Бешке ради елиминације тешког 

теретног саобраћаја ван урбаног простора на сегменту 
пута од државног пута I реда бр. 22.1 до ауто-пута Е-75.

Обилазницу општинског пута око Бешке 
реализовати у оквиру утврђеног коридора у складу са 
утврђеном фазном реализацијом и динамиком извођења.

У складу са стратешким опредељењима, 
снабдевање водом највишег квалитета оствариће се 
развојем регионалног система водоснабдевања (у 
овом случају Сремски регионални систем – подсистем 
“Источни Срем”), из којег ће се снабдевати становништво 
насеља општине Инђија, као и само они технолошки 
процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета. 

У наредном периоду се очекује изградња нових 
бунара на извориштима у Бешки. Снабдевање водом у 
оквиру рубних предела насеља, атару и викенд зона, као 
и тамо где нема могућности за снабдевање водом преко 
водоводне мреже, биће решено индивидуално, путем 
бушених бунара.

Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне 
инфраструктуре на подручју обухвата Просторног 
плана општине Инђија, задовољавају садашње потребе 
потрошача на територији Општине и пружају могућност 
даљег проширења и изградње у циљу задовољења 
свих потрошача природног гаса на простору Општине 
(насељена места, викенд зоне и индустријски 
потрошачи).

Постојећу нисконапонску мрежу у свим 
насељима, као и ону за потребе туристичких и других 
садржаја, на простору у обухвату Плана, потребно 
је у потпуности реконструисати. За нове садржаје 
потребно је изградити нову електроенергетску мрежу и 
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса. Планирана 
је изградња 20 kV надземног вода ТС „Инђија“- Крчедин 
и реконструкција појединих деоница постојећих водова 
у складу са планом развоја електроенергетске мреже 
надлежне Електродистрибуције.

Садашњи развој електронске комуникационе 
инфраструктуре није на нивоу који би задовољио све 
потребе, грађана и привреде. У наредном периоду, у 
области комутационих система, неопходно је увођење 
дигиталне технологије, како за нове објекте, тако и 
замена постојећих аналогних комутационих система, тј. 
аналогних телефонских централа, довољног капацитета, 
којим ће се омогућити неопходно укидање двојничких 
и инсталација дигиталних (ISDN и HDSL) телефонских 
прикључака.

Потребно је изградити нову приступну мрежу 
у насељу, како би се решио проблем двојничких 
прикључака и повећао капацитет мреже за потребе 
новопланираних садржаја.

Археолошка налазишта, из римске епохе, указују 
на постојање насеља из млађег каменог, бронзаног и 
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гвозденог доба у близини Бешке (налазиште Калакача).

Правила уређења и коришћења простора, утврђена 
Просторним планом представљају полазни основ за 
израду урбанистичких планова ужих територијалних 
целина и насеља. Њихова доследна примена обезбеђује 
се израдом предвиђене урбанистичке документације, 
која кроз поступак детаљније разраде (примерене нивоу 
урбанистичког плана) конкретизује и операционализује 
имплементацију и реализацију ових правила у простору.

Израда плана генералне регулације обавезна је за 
грађевинско подручје насеља Бешка.

2.	 ОПИС	 ОБУХВАТА	 ПЛАНА	 И	 ГРАНИЦЕ	
ГРАЂЕВИНСКОГ	ПОДРУЧЈА

2.1.	ОПИС	ОБУХВАТА	ПЛАНА	

Почетна тачка описа границе обухвата Плана 
генералне регулације насеља Бешка је тачка 1, која се 
налази на тромеђи парцела 3185, 3189 и 3190.

Од тромеђе граница у правцу југоистока прети 
западну међу парцеле 3185, пресеца парцелу железничке 
пруге и долази до тачке 2, која се налази на тромеђи 
железничке пруге, парцеле 3156 и 3193 и кат. парцеле 
2795/3 (КО Чортановци).

Од тачке 2 граница у правцу истока прелази у 
катастарску општину Чортановци, пресеца парцеле 
2795/3, 2794 и 2793/1, мења правац ка северу и западном 
међом парцеле 1316/2 (КО Бешка) долази до тачке 3, која 
се налази на тромеђи парцела 2793/1 (КО Чортановци) и 
1316/2 и 1317 (КО Бешка).

Од тромеђе граница у правцу истока прелази у 
катастарску општину Бешка и прати јужну међу парцеле 
1317 а затим њеном источном међом у правцу севера 
долази до тачке 4, која се налази на тромеђи парцела 
1314, 1317 и 1318/1.

Од тачке 4 граница наставља у правцу југоистока 
и прати северну међу парцела 1314, 1313/2, 1313/1, 
1329/1 и 1329/5 и долази до тачке 5, која се налази на 
тромеђи пута, парцела 1350 и парцела 1329/5 и 1328.

Од тромеђе граница у правцу југа прати западну 
међу пута, парцела 1350, пресеца пут, парцела 1316/1, 
мења правац ка западу и пратећи јужну међу пута долази 
до тачке 6, која се налази на тромеђи пута, парцела 
1316/1 и парцела 1312/59 и 1312/115.

Од тачке 6 граница у правцу југа прати западну 
међу парцела 1312/115 и дужином од око 105 m западну 
међу парцела 1307 и долази до тачке 7, која се налази на 
међи парцела 1307 и 1308.

Од тачке 7 граница наставља у правцу југоистока, 
пресеца парцеле 1307, 1306/1, 1305/3, 1305/1 и 1304 и 
долази до тачке 8, која се налази на међи парцела 1304 
и 1303/1 на одстојању од око 82 м северно од тромеђе 
парцела 1304, 1303/1 и 1302.

Од тачке 8 граница у правцу југа дужином од 35 м 
прати међу парцела 1303/1 и 1304, мења правац ка истоку 
и пресецајући парцеле 1303/1, 1300/2, 1300/1, 1299, 1298, 
1297/2, 1297/1, 1296, 1289/1, 1289/12, 1289/11, 1289/10, 

1289/2, 1289/13, 1290/2, 1290/6, 1291, 1292/1, 1293/2, 
1293/6, 1293/14, 1293/15, 1293/16, 1293/10, 1293/11, 
1293/11 и 1293/14 долази до тачке 9, која се налази на 
међи пута, парцела 1294 и парцеле 1293/12 на одстојању 
од око 67 m северно од тромеђе улице, парцела 1134/1, 
пута, парцела 1294 и парцеле 1293/12.

Од тачке 9 граница у правцу севера прати западну 
међу пута, парцела 1294, мења правац ка истоку, 
пресеца парцелу 1312/140 и пратећи јужну међу парцела 
1312/140, 1312/181 и 1312/51 долази до тачке 10, која 
се налази на тромеђи пута, парцела 1312/50 и парцела 
1312/150 и 1312/45.

Од тромеђе граница у правцу севера прати 
источну међу путева, парцеле 1312/50 и 1312/21 и долази 
до тачке 11, која се налази на тромеђи путева, парцеле 
1312/21 и 1312/14 и парцеле 1312/192.

Од тачке 11 граница у правцу истока прати северну 
међу пута, парцела 1312/14, скреће ка северу и пратећи 
источну међу парцела 1312/192 и 1312/11 долази до 
тачке 12, која се налази на четворомеђи парцела 1312/11, 
1312/187 и 1336.

Од четворомеђе граница у правцу истока прати 
јужну међу парцеле 1336, мења правац ка северу и 
пратећи западну међу парцеле 1338 долази до тачке 
13, која се налази на тромеђи канала, парцела 1347/2 и 
парцела 1341/5 и 1338.

Од тачке 13 граница у правцу југоистока прати 
јужну међу канала, парцела 1347/2 и јужну међу парцела 
1988/2 и 983 и долази до тачке 14, која се налази на 
тромеђи пута, парцела 982 и парцела 976 и 983.

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока 
и прати источну међу пута, парцела 982 и западну међу 
парцела 980/23 и 977 и долази до тачке 15, која се налази 
на тромеђи пута, парцеле 959/4 и 977 и парцеле 980/98.

Од тачке 15 граница у правцу истока прати 
северну међу парцела 959/4, 980/39 и 961 до тромеђе 
канала, парцела 984 и парцела 961 и 962, скреће ка 
југоистоку и прати јужну међу канала до тачке 16, која 
се налази на источној међи парцеле 949 и канала.

Од тачке 16 граница у правцу севера прати 
западну међу парцеле 1989/24 до пута, парцела 1990 
и његовом западном међом у правцу севера долази 
до тачке 17, која се налази на тромеђи пута и парцела 
1989/20 и 1997/289/21.

Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну 
међу парцеле 1996/5 до међе пута, парцела 1953, мења 
правац ка северу и дужином од око 535 m прати његову 
западну међу и долази до тачке 18, која се налази на 
међи пута и парцеле 1975/3.

Од тачке 18 граница у правцу истока пресеца пут, 
парцела 1953 и пратећи јужну међу пута, парцела 2008/2 
долази до тачке 19, која се налази на тромеђе пута и 
парцела 2006/13 и 2006/14.

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну 
међу парцеле 2006/14, пресеца парцелу 2006/4 и њеном 
источном међом, као и источном међом парцела 2026/2, 
2041/10 и 2041/15 долази до тачке 20, која се налази на 
тромеђи аутопута Е-75, парцела 3209 и парцела 2041/15 
и 2041/6.

Од тачке 20 граница у правцу запада прати 
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јужну међу парцела 2041/15, 2043/4, 2044/3 и 2045/3 до 
четворомеђе парцела 2046/5, 2045/3, 2046/1 и 2045/1 а 
затим у правцу југа дужином од око 142 m прати међу 
парцела 2046/1 и 2045/1 и долази до тачке 21, која се 
налази на међи парцела 2046/1 и 2045/1.

Од тачке 21 граница у правцу југозапада пресеца 
парцеле 2046/1, 2046/2, 2049/5, 2048/1, 2048/2 и 2048/3 
до тромеђе парцела 2049/7, 2048/8 и 2048/3, прати јужну 
међу парцела 2049/7, 2048/8 и пресецајући парцеле 
2049/3, 2049/4, 2049/1, 2050/3, 2050/4, 284, 2053/12 и 
2053/9 долази до тачке 22, која се налази на тромеђи 
парцела 2053/9, 2053/14 и 2053/15.

Од тромеђе граница наставља у правцу 
северозапада, прати источну међу парцела 2053/15 и 
2053/7 до тромеђе парцела 666/1, 666/2 и 2055, мења 
правац ка југу и пратећи западну међу пута, парцела 
2055 долази до тачке 23, која се налази на тромеђи пута, 
парцела 2055 и парцела 666/2 и 662.

Од тачке 23 граница у правцу запада дужином 
од око 127 m прати северну међу парцеле 662, мења 
правац ка југу, пресеца парцелу 661, прати западну међу 
парцела 658 и 657 до тачке 24, која се налази на тромеђи 
парцела 654, 656/2 и 657.

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и 
пресеца парцеле 654, 653, 651/1, 651/2, 649, 646/1, 646/2 
и 645/1 и западном међом парцела 645/1 долази до тачке 
25, која се налази на тромеђи парцела 642, 645/1 и 645/2.

Од тачке 25 граница наставља у правцу југа, 
пресеца парцеле 642 и 640, прати источну међу парцела 
639/2 и 639/4 и даље ка југу пресеца парцеле 637/1, 
637/2, 633, 632, 629, 628/2, 627, 624 и 623 и јужном 
међом парцеле 623 долази до тачке 26, која се налази на 
четворомеђи парцела 619, 622, 623 и 621/1.

Од тромеђе граница у правцу југа прати западну 
међу парцела 619, 2059/1 и 2057 и долази до тачке 27, 
која се налази на тромеђи парцела 617, 2059/1 и 2058/7.

Од тачке 27 граница у правцу југоистока прати 
западну међу парцела 2059/1, 2059/7, 2059/6, 2059/5, 
2059/4, 2059/2, 2132/7 и долази до тачке 28, која се налази 
на четворомеђи парцела 2132/7, 608, 607/1 и 607/2.

Од четворомеђе граница наставља у правцу 
југоистока, прати западну међу парцеле 607/2 и долази 
до тачке 29, која се налази на тромеђи пута, парцела 
2223/1 и парцела 607/2 и 2217/4.

Од тачке 29 граница у правцу југа пресеца 
пути даље ка југозападу прати источну међу парцела 
2237/143, 2237/95 и 2237/57 и долази до тачке 30, која 
се налази на тромеђи пута, парцела 2237/118 и парцела 
2237/97 и 2237/57.

Од тромеђе граница у правцу севера прати 
западну међу парцела 2237/57 и 2237/56 и јужном међом 
парцела 2237/55 и 2237/194 долази до тачке 31, која се 
налази на тромеђи парцела 2237/55, 2237/56 и 2237/195.

Од тачке 31 граница у правцу запада пресеца 
парцеле 2237/54, 2237/202, 2237/203, 2237/187 и 2237/52, 
дужином од око 13 m у правцу севера долази до тромеђе 
парцела 2237/52, 2237/51 и 2237/10 и даље пратећи 
северну међу парцела 2237/51 и 2237/50 долази до тачке 
32, која се налази на четворомеђи парцела 2237/186, 
2237/256, 2237/192 и 2237/50.

Од четворомеђе граница у правцу југа прати 
западну међу парцеле 2237/50, пресеца пут, парцела 
2237/46 и његовом јужном међом долази до тачке 33, која 
се налази на тромеђи пута, парцела 2237/23 и парцела 
2237/47 и 2237/1.

Од тачке 33 граница у правцу запада прати јужну 
међу парцеле 2237/47 и долази до тачке 34, која се налази 
на међи пута, парцела 2226/3 и парцеле 2237/1.

Од тачке 34 граница у правцу запада пресеца 
пут и јужном међом парцела 2224/20 и 2224/21 долази 
до тачке 35, која се налази на тромеђи канала, парцела 
565/1 и парцела 2224/21 и 2224/18. 

Од тромеђе граница у правцу југа прати западну 
међу канала и долази до тачке 36, која се налази на међи 
парцела 335, 2356/81 и 2224/27.

Од тачке 36 граница у правцу запада прати јужну 
међу парцела 2356/81, пресеца парцеле 2224/1, 2225 и 
2356/81, прати јужну међу парцеле 2356/83, северну 
међу парцела 2359, 2358 и 2356/94 и долази до тачке 
37, која се налази на тромеђи канала, парцела 2356/94 и 
парцела 2481 и 2478.

Од тромеђе граница у правцу севера пресеца 
пут, парцела 2478 и његовом западном међом долази до 
тачке 38, која се налази на тромеђи пута, парцела 2478 и 
парцела 2474/1 и 2475/9.

Од тачке 38 граница наставља у правцу севера и 
прати источну међу парцела 2474/1 и 2473/5 и долази 
до тачке 39, која се налази на тромеђи парцела 2473/5, 
2473/5 и 2475/5.

Од тромеђе граница у правцу северозапада 
пресеца парцелу 2473/1, прати северну међу парцела 
2473/2, 2472/1, 2472/4, 2472/3, 2472/2, 2471/4 и 
пресецајући парцеле 2471/1 и 2471/5 долази до тачке 
40, која се налази на тромеђи парцела 2471/5, 2470/3 и 
2470/1.

Од тачке 40 граница наставља у правцу 
северозапада, прати јужну међу парцеле 2470/1 и 2470/2, 
пресеца парцеле 2469/1, 2469/6, 2469/2, 2469/5, 2469/3 и 
2469/4 и северном међом парцеле 2467 долази до тачке 
41, која се налази на четворомеђи путева, парцеле 2467 
и 2516/39 и 2516/10 и 2465.

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати 
источну међу парцеле 2516/1 и источну међу железничке 
пруге, парцела 2519/2 и долази до тачке 42, која се налази 
на четворомеђи железничке пруге, парцеле 2519/1 и 
2519/2 и парцела 2518/2 и 2518/3.

Од тачке 42 граница у правцу запада пресеца 
железничку пругу и пратећи јужну међу парцела 2520/3, 
2527/35 и 2527/34 долази до тачке 43, која се налази на 
тромеђи парцела 2527/32, 2527/16 и 2527/34.

Од тромеђе граница у правцу југа пресеца 
парцеле 2527/32 и 2527/30, 2527/28, 2527/26, 2527/24, 
2526/11 и 2526/9, прати западну међу парцела 2526/7, 
2525/11 и 2525/9, пресеца парцеле 2525/7 и 2524/24, 
прати западну међу парцеле 2524/28 и 2524/29, пресеца 
парцеле 2524/56, 2524/54, 2524/52, 2524/11, 2524/1 и 
2524/17, прати западну међу парцеле 2524/5, пресеца 
парцелу 2524/6 и њеном јужном међом у правцу запада 
долази до тачке 44, која се налази на тромеђи парцела 
2522/1, 2524/9 и 2524/6.
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Од тачке 44 граница у правцу запада прати јужну 
међу парцеле 2522/1, пресеца пут, парцела 3033/1, мења 
правац ка северу и западном међом пута долази до тачке 
45, која се налази на тромеђи пута, парцела 3033/1 и 
парцела 3032/3 и 3032/1.

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати 
северну међу парцеле 3032/1 и источном међом парцеле 
3031 долази до тачке 46, која се налази на тромеђи пута, 
парцеле 3072/6 и 3072/1 и парцеле 3031.

Од тачке 46 граница у правцу севера пресеца 
пут и дужином од око 95 m прати западну међу парцеле 
3086/4 до тачке 47, која се налази на међи парцела 3086/3 
и 3086/4.

Од тачке 47 граница у правцу југоистока пресеца 
парцеле 3086/4, 3087/2, 3088/2, 3089/2, 3090/2, 3093, 
3094/3, 3095/3, 3096/3, прати северну међу парцеле 
3098/2, пресеца парцелу 3099/1, прати северну међу 
парцеле 3102 и пресеца парцеле 3103/1, 3106/1, 3107/1, 
3116/4 и 3111/1 и дужином од око 10 м у правцу севера 
прати источну међу парцеле 3111/1 до четворомеђе 
парцела 3111/1, 3115/1, 3111/2 и 3115/2, прати јужну 
међу парцела 3115/2, 3108/9 и 3108/10, пресеца парцеле 
3120/7 и 3120/4 и јужном међом парцеле 3124/1 и 3125/3 
и долази до тачке 48, која се налази на четромеђи парцела 
3124/1, 3125/3, 3121/2 и 3123/2.

Од тромеђе граница у правцу севера прати 
источну међу парцела 3124/1 и дужином од око 218 m 
прати источну међу парцеле 3124/2 до тачке 49, која се 
налази на међи парцела 3124/2 и 3125/4.

Од тачке 49 граница наставља у правцу 
северозапада, пресеца парцеле 3124/2, 3119, 3118, 3117, 
3116/3, 3108/1, 3112, 3108/4, 3108/5, 3107/3, прати јужну 
међу парцеле 3105/1, пресеца парцеле 3104/2, 3101/3, 
3100/2, 3098/5, 3097/4, 3095/6, 3094/5, 3092/3, 3091/5, 
3089/6, 3088/5, 3087/6 и 3086/7 и долази до тачке 50, 
која се налази на међи парцели 3086/7 и 3086/10 на 
одстојању од око 71 m јужно од четворомеђе парцела 
3086/7, 3086/10, 3153/1 и 3153/4.

Од тачке 50 граница наставља у правцу севера, 
прати источну међу парцеле 3086/10, пресеца пут и даље 
источном међом парцела 3167 и 3189 долази до тачке 
1, која је уједно и почетна тачка описа обухвата Плана 
генералне регулације насеља Бешка.

Укупна површина обухвата Плана износи око 
403,5 ha.

2.2.	ОБУХВАТ	ГРАЂЕВИНСКОГ	ПОДРУЧЈА

Граница грађевинског подручја насеља Бешка је 
идентична са описом границе обухвата Плана генералне 
регулације насеља Бешка.

3.	ПОСТОЈЕЋЕ	СТАЊЕ

3.1.	ПРИРОДНИ	РЕСУРСИ

Геосаобраћајни	положај

Општина Инђија се налази у североисточном 

Срему. Северну границу Општине представља Дунав, на 
чијој десној обали је најнижи део територије Општине. 

Инђија је у саставу Функционалног урбаног 
подручја Београд, ФУП-a међународног значаја МЕГА 
центар у категорији европских, али под утицајем и 
ФУП-a Новог Сада, тј. FUP-a међународног државног 
значаја. Преплитање утицаја града Београда и 
града Новог Сада најизраженије је на територији 
општине Инђија која је граница са готово истоветним 
гравитационим потенцијалом као Београд. С обзиром на 
сложене просторно функционалне односе и интензивне 
везе, у будућој просторно функционалној организацији 
Републике Србије простор између града Београда и 
града Новог Сада је могуће третирати као јединствен 
функционални регион или као појас најинтензивнијег 
развоја Републике са биполарним утицајем два центра 
међународног значаја.

Поред горе наведеног, предност општине 
Инђија су изузетно важни инфраструктурни коридори 
који омогућавају интензивнији развој туристичких 
привредних и саобраћајних активности и услуга, а и 
према Просторном плану Републике Србије на простору 
територије Инђија планирани су индустријске зоне и 
паркови.

Предност општине Инђија су изузетно 
важни (витални) инфраструктурни коридори 
(коридор Х, коридор VII, модернизација железничке 
инфраструктуре), једна од „црвених тачака“ укрштања 
коридора VII и Х је управо на територији насеља 
Бешка, које апсолутно омогућавају интезивнији развој 
туристичких привредних и саобраћајних активности и 
услуга.

Геолошке	и	геоморфолошке	карактеристике

Формација леса простире се на највећем делу 
општине Инђија па тако и на простору насеља Бешка.

Хидрографске	и	хидрогеолошке	карактеристике

У обухвата Плана налазе се канали-потоци 
који служе за прикупљање и одвођење сувишних 
атмосферских вода из насеља. То су два безимена канала 
која се налазе у самом насељу. Канал у северном делу 
насеља се директно улива у поток Патка као коначни 
реципијент на овом простору, док се у јужном делу 
насеља налази канал који се улива у поток Барба Дол, а 
потом даље у Патку.

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.

Сеизмичке	карактеристике

На подручју насеља Бешка могу се очекивати 
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земљотреси до VII-VIII степена сеизмичког интензитета 
према Европској макросеизмичкој скали. Ово захтева 
спровођење одговарајућих превентивних мера заштите 
од земљотреса код изградње објеката. 

Климатске	карактеристике

Климатске прилике општине Инђија немају 
екстремне неповољне вредности које би захтевале 
посебно организовање простора, тј. спадају у зону коју 
карактерише умерено континентална клима са четири 
годишња доба. Просечна температура износи 11,3 С°, а 
креће се од максималне 40,7 С°, дo минималне –29,5 С°. 

Педологија

Педолошка карта предметног простора је веома 
повољна, са великим уделом високо продуктивног 
чернозема, изузетне производне вредности.

3.2.	ИНФРАСТРУКТУРА

3.2.1.	Саобраћајна	инфраструктура

Основна веза насеља Бешка са окружењем, 
аутопутем А1, као и са општинским центром је остварена 
преко мреже општинских путева. Општински путеви, 
као главне насељске саобраћајнице, пресецају насељско 
ткиво у свим правима (југозапад - исток ОП бр. 1, ДП 
бр. 100 - Крчедин, север-југ ОП бр. 6, Бешка - Дунав, 
северозапад ОП бр. 19, Бешка - Чортановци, југоисток 
ОП бр. 15, Инђија - Бешка, југ ОП бр. 16, Инђија - 
Бешка) практично делећи насељску мрежу на готово 
једнаке саобраћајне блокове. У исто време ови путеви 
фигуришу као главни апсорбери свих интернасељских и 
насељских саобраћајних токова. 

У уличним коридорима осталих саобраћајница 
степен изграђености варира, са углавном довољним 
ширинама регулације, са различитим ширинама 
коловоза (3,0-6,0 m) и релативно одговарајућим 
степеном опремљености саобраћајница. Осим трасе 
општинских путева кроз насеље и већина осталих 
насељских саобраћајница је опремљена савременим 
коловозним површинама. 

Железнички саобраћај у обухвату Плана, 
присутан је преко железничких капацитета:
- једноколосечне неелектрифициране пруге 
(магистралне бр. 2 - (Е-85) у мрежи), (Београд) - Стара 
Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница - 
(Kelebia) (карактеристике пруге: макс. V=100 кm/h, 220 
kN осовински притисак),
- железничке станице Бешка, (путничко-робне).

Предметна пруга пружа се западно од насеља 
Бешка, у делу пресецајући, а у делу тангирајући обухват 
Плана.

Немоторна кретања у насељу су заступљена у 
великом обиму, узимајући у обзир традицију прелажења 

унутарнасељских растојања, геоморфологију и 
конфигурацију терена. Пешачки саобраћај се обавља 
у оквиру коридора свих насељских саобраћајница, 
док се бициклистички саобраћај углавном обавља по 
коловозним површинама. Ширине коридора мреже улица 
погодују овим видовима кретања. У постојећем стању 
капацитети за одвијање немоторних кретања (посебно 
бициклистичких) нису на потребном безбедносном 
нивоу, јер се налазе у оквиру коловозних површина. 
Постојеће стање изграђености и опремљености 
пешачких стаза пружа задовољавајући ниво комфора 
кретања пешака у оквиру насељског простора.

3.2.2.	Водна	и	комунална	инфраструктура

До 1971. године, мештани насеља Бешке 
користили су воду плитких бунара, дубине до 20 m. 
На територији насеља ископано је преко 1300 плитких 
бунара. Данас је већи број ових објеката запуштен 
и претворен у септичке јаме. Осим копаних бунара, 
водоснабдевање насеља обављало се и са шест јавних 
чесми (артерских бунара). Сви бунари (јавне чесме) су 
дубине око 110 m и пречника експлоатационе колоне 2” 
и данас нису у функцији. Организовано водоснабдевање, 
за потребе 400 домаћинстава, започиње 1971. године. 
Вода је захватана са извора, чија издашност није позната, 
и транспортована водоводном мрежом до конзумног 
подручја.

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. На локацији код старог млина се 
захватају подземне воде из дубље издани (понт) и на 
тој локацији се налази резервоар запремине 100 m3 
и објекат за дегазацију. На локацији код водоторња се 
захватају подземне воде из плиће издани (палудин) и 
на тој локацији се налази водоторањ запремине 250 m3 
и висине око 27 m који служи за повишење притиска у 
мрежи. Уз водоторањ, поред бунара, налази се и станица 
за повишење притиска од које креће магистрални цевовод 
предвиђен за водоснабдевање насеља Чортановци и која 
тренутно није у функцији.
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Производња на извориштима је варирала од око 
2 l/s у току ноћи, до око 9-11 l/s у току дана. Оцена је да 
је протицај у часовима максималне потрошње достизао 
вредности од око 15-так l/s, а покривао се из резервоара и 
водоторња у кратком трајању. На нивоу месеца просечна 
производња је варирала око 8-9 l/s. Просек експлоатације 
подземне воде у периоду 2006-13. године је био 11,2 l/s, 
а 2013. године просечна експлоатација је била 10,6 l/s, с 
тим да су максималне забележене вредности око 17-18 
l/s, а минималне око 6 l/s.

Нема решења о зонама санитарне заштите 
изворишта, а успостављена је непосредна зона заштите 
око објеката. Резерве воде Б + Ц1 категорије оверене су 
решењем бр. 115-310-229/2011-02 од 29. новембра 2011. 
године на количину од 5,5+2,0 l/s из плиће издани и 
количину од 5,6+2,4 l/s из дубље издани.

Насеље Бешка 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. На месту 
пумпне станице (хидрофор) постоји противударни казан 
запремине 5000 литара. Хлорисање воде се врши преко 
два хлоринатора, један за првих пет бунара и каптажу, а 
други за шести бунар.

Водоторањ запремине 200 m3 се налази код 
железничке станице са супротне стране главног 
изворишта, а има функцију делимичног изравнања 
протицаја. Притисак у мрежи се регулише преко 
хидрофорске станице на самом изворишту и водоторња 
који је на око 25 m већој коти од коте изворишта. Укупна 
висина водоторња је 27 m, док је притисак на изворишту 
код хидрофорске станице у границама од око 5 bara.

Зими воде има стално, док је лети у данима 
повећане потрошње било извесних проблема са 
притиском у мрежи, који је проузрковао и повремене 
несташице воде.

Према бележеним фактурисаним количинама 
воде (са предпостављеним губицима у мрежи) и 
нормираним вредностима, грубо се може рећи да данас 
насељу Бешка недостаје десетак l/s у дану максималне 

потрошње. Са овим количинама ситуација би се знатно 
побољшала, а можда би се задовољиле потребе свих 
садашњих и потенцијалних потрошача у насељу за 
ближи временски период

Према резултатима хемијских анализа које су 
рађене приликом израде и тестирања бунара, воде су 
слабо алкалне умерено тврде до тврде. У води је често 
присутан повишен садржај гвожђа, амонијум јона и 
нитрита. Такође је повишен и утрошак КМn04. 

Одвођење фекалних отпадних вода решава се 
индивидуално, путем септичких јама, иако у централном 
делу Бешке постоји изграђена канализациона мрежа, али 
није изведен ниједан појединачни прикључак на исту, па 
се може рећи да канализација није у функцији. Мрежа 
је изведена у следећим улицама: Краља Петра I, Кнеза 
Милоша, Николе Тесле, Југ Богдана, Фрушкогорска, 
Трг српских јунака, Мике Антића, Саве Ковачевића и 
Карађорђева. Један од приоритетних задатака у планском 
периоду је изградња комплетне насељске канализационе 
мреже.

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. Да би се канали 
могли одржавати у оквиру својих хидрауличких 
параметара, нужно је очувати каналски појас преко којег 
ће се обезбедити пролаз за грађевинску механизацију за 
одржавање канала.

3.2.3.	Електроенергетска	инфраструктура

Насеље Бешка се снабдева електричном енергијом 
преко 20 kV извода „Бешка“ из постојеће трафостанице 
ТС „Инђија“, 110/20 kV, инсталисане снаге 2х31,5 MVA.

У укупној потрошњи електричне енергије у 
насељу са приближно 68,68% учествују домаћинства, са 
3,17% потрошачи на средњем напону и 28,15% остали 
потрошачи.

На простору обухвата Плана постоји изграђена 
надземна средњенапонска мрежа 20kV и нисконапонска 
мрежа. Надземна електроенергетска мрежа је грађена на 

Табела изграђених објеката водоснабдевања у насељу Бешка
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типским стубовима мешовитог и нисконапонског вода.

Електроенергетска мрежа је изграђена у 
коридорима постојећих улица.

3.2.4.	Термоенергетска	инфраструктура

Насеље Бешка се снабдева природним гасом 
преко транспортног гасовода за ГМРС „Бешка“ пречника 
DN100 који прикључен на постојећи транспортни гасовод 
МГ-04. У насељу Бешка изграђена је дистрибутивна 
гасоводна мрежа, постојећа дистрибутивна гасна мрежа 
у насељу прикључена је на ГМРС „Бешка“ и положена у 
уличним коридорима и разведена до потрошача.

3.2.5.	Електронска	комуникациона	инфраструктура

Електронска комуникациона инфраструктура 
обухвата спојне путеве фиксних и мобилних 
комуникација, комутационе центре фиксних и мобилних 
комуникација и приступне електронске комуникационе 
мреже.

Спојни путеви су реализовани преко дигиталног 
система преноса по оптичким кабловима који насеље 
повезују са главним комутационим чвором у Инђији, 
односно комутационим чвором у Бешки.

У насељу је изграђена подземна приступна и 
надземна разводна електронска комуникациона мрежа.

У насељу не постоји резерва која може да 
задовољи потребе за одвијањем телекомуникационог 
саобраћаја, те је потребно овим планом предвидети 
проширење постојећих капацитета.

Поштански саобраћај се одвија преко једне 
поштанске јединице са шалтер салом за кориснике.

За потребе система мреже мобилних комуникација 
изграђене су базне радио-станице постојећих мобилних 
оператера.

3.2.6.	Зелене	површине	

Најзаступљеније категорије зеленила у насељу 
су зелене површине јавног коришћења у виду уличног 
зеленила и зелених површина око јавних објеката 
и православне цркве у зони постојећих централних 
садржаја.

Зелене површине ограниченог коришћења су 
заступљене у оквиру комплекса школе и предшколске 
установе и постојећег становања.

Зеленило специјалне намене је заступљено у 
оквиру комуналног садржаја (комплекс гробља). 

3.2.7.	Природна	добра

На простору обухвата Плана нема евидентираних 
заштићених природних добара нити природних добара 
предложених за заштиту.

Канали у обухвату Плана представљају локалне 
еколошке коридоре.

3.2.8.	Културна	добра

Насеље Бешка je настало на јужној падини 
Фрушке горе између два потока Будовара на југу и Аба 
на северу. Њихове дубоке долине су у великој мери 
спречавале слободно ширење насеља, али je простор 
између њих био довољно простран да се формира 
велико село. Прва сачувана карта Бешке из 1780-83. 
године показује да je ово насеље већ тада поседовало 
препознатљиве карактеристике равничарских села 
које одликује формирање праволинијских улица и 
ортогонална шема са симетричном поделом.

Археолошка налазишта указују на постојање 
насеља из млађег каменог, бронзаног и гвозденог доба. 
Најпознатије налазиште гвозденог доба je Калакача. 
Вредни су налази и из римске епохе.

О селу Бешка има мало средњевековних писаних 
докумената. Бешка je забележена у крушедолском 
поменику. После поделе властелинстава Бешка je била 
иришко добро грофова Одескалки, којим je управљао 
Пејачевић. Село je било на поштанском путу, тако да je 
имало и своју пошту са станицом за мењање коња. У том 
крају често су се појављивали разбојници. У епидемији 
куге 1739. године у селу je умрло 227 лица. У време 
формирања Војне границе мештани Бешке одлучили 
су се за живот у оквиру властелинства и њиховим 
пресељењем настаје Инђија, која je до тада била пустара.

1734. године у Бешкој je забележеноо 137 домова, 
1766. године тај број се повећао на 149 домаћинстава, a 
1791. године село je имало 180 кућа са 1336 становника. 
Након тога, према запису из 1869. године село je имало 
1481 становника, да би 1910. Године тај број износио 
3505 становника.

Сеоска црква у Бешки подигнута je 1771. године.

У другој половини 19. века овде су се населили 
Немци Почетком овог века спроведена je комасација, 
укинута je испаша и почело je гајење стоке у шталама.

Село je пострадалао у Првом, a активно 
учествовало у Другом светском рату. Према попису из 
1921. године у селу je било више од половине немачког 
становништва (54,8%). Село je припадало срезу Сремски 
Карловци. Бешка je имала фабрику вуне, три циглане и 
млин.
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Преглед	 добара	 по	 категоријама	 и	 врстама	 на	
предметном	подрују	плана	

Непокретна	културна	добра	која	уживају	претходну	
заштиту

1.	 Просторна	 културно-историјска	 целина	 „Центар	
села	Бешка“

Центар насеља се формирао око правилне 
крстообразне раскрснице улица Краља Петра и Кнеза 
Милоша, дуж којих су подигнуте зграде са јавним 
садржајима и приватни објекти. Најинтензивнији 
период изградње настаје након 1860. године када се 
у Бешку досељава већа група подунавских Немаца 
који дају значајан дорпинос привредном успону и 
архитектонском уобличавању самог насеља. Забележени 
су утицаји различитих нео-стилова на објектима 
историцистичке епохе који су, на жалост, у последњим 
деценијама великим делом девастирани. Очување и 
ревитализација постојећег споменичког фонда би био 
један од оних битних корака који би допринели бољем и 
свеобухватнијем сагледавању слојевите прошлости овог 
насеља.

У оквиру предметне целине, која ужива статус 
претходне заштите, налази се један споменик културе 
(СПЦ Ваведења Богородице) и више добара под 
претходном заштитом (објекти са елементима грађанске 
архитектуре и меморијални споменици посвећени 
успомени на страдале у Другом светском рату).

Непокретна	 културна	 добра	 у	 саставу	 целине	
„Центар	села	Бешка“:

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Српска	 православна	 црква	 Ваведења	 Богородице,	
Кнеза	Милоша	број	1

СПЦ Ваведења Богородице проглашена je 
за споменик културе Решењем Завода за заштиту 
споменика културе Сремска Митровица бр. 86 од 
13.06.1973. године.

Одлуком Извршног већа Скупштине АП 
Војводине бр. 633-7/91 од 12.12.1991. године СПЦ 
Ваведења Богородице je утврђена (категорисана) за 
споменик културе од великог значаја („Службени лист 
АПВ“, бр. 28/91).

Опис: Црква Ваведења Богородице саграђена je у 
другој половини XVIII века као једнобродна грађевина са 
полукружном олтарском апсидом на источној и звоником 
на западној страни. Фасада цркве je рашчлањена ниским 
соклом, пиластрима и профилисаним кровним венцем. 
Црква je покривена двосливним кровом. Резбарија 
иконостаса скулптована je на начин карактеристичан за 
прву половину XIX века са класицистичким мотивима 
a њен аутор je познати војвођански дрворезбар Павле 

Бошњаковић (1837). Иконе на иконостасу дело су 
бечкеречког сликара Јефтимија Поповића и настале су 
1840. године. Заштићена околина: з.к.у. бр. 259 К.О. 
Бешка парцеле бр. 914-916.

ОБЈЕКТИ ГРАЂАНСКЕ АРХИТЕКТУРЕ

Објекат	у	Улици	Кнеза	Милоша	број	3	-	парохијски	
дом

Приземни објекат стамбене намене, постављен 
на регулационој линији и покривен двосливним кровом 
од бибер црепа. Основа je у облику ћириличног слова 
Г. Ha дворишном крилу налази се застакљен трем. 
Испод дела објекта постоји озидан, засвођен подрум. 
Ha средини главне фасаде je на плитком ризалиту отвор 
ајнфорта правоугаоног облика. Фасада je хоризонтално 
рашчлањена соклом, профилисаним натпрозорним и 
поткровним венцима a вертикално плитким пиластрима. 
Тавански отвори су покривени декоративним маскама. 
Ha десном делу главне фасаде су четири двокрилна 
прозора, издуженог правоугаоног облика са надсветлима, 
декоративном оригиналном столаријом и наглашеним 
потпрозорницима. Ha левом делу главне фасаде су 
првобитни прозори замењени трокрилним. Са главне 
фасаде je уклоњен већи део фасадне пластике.

Објекат	у	Улици	Кнеза	Милоша	број	5

Приземни објекат пословно-стамбене намене, 
основе у облику ћириличном слова Г, покривен 
двосливним кровом од бибер црепа. Фасада je 
хоризонтално рашчлањена соклом, потпрозорним, 
профилисаним натпрозорним и поткровним венцима a 
вертикално са три пиластра. Фасада je обложена опеком. 
Сачувана je оригинална столарија на отворима локала 
као и на прозорима. Крајњи десни прозор je некада 
био обликован као кибиц-фенстер, али je његов изглед 
измењен. Тавански отвори су затворени декоративним 
маскама. Испод дела куће je озидан, засвођен подрум. 
Ha дворишном крилу објекта се налази отворен трем на 
стубовима.

Објекат	у	Улици	Кнеза	Милоша	број	11

Приземни објекат основе у облику ћириличног 
слова Г, зидан опеком и покривен двосливним кровом 
од бибер црепа. Ha левом крају je отвор ајнфорта са 
декоративно обрађеном дрвеном двокрилном капијом. 
Испод дела објекта je озидан подрум. Ha дворишном 
крилу се налази отворен трем на стубовима, чији под 
je поплочан бетонским плочицама. Обекат je делом 
обложен бетонским плочама које имитирају камен. 
Четир двокрилна прозора са надсветлима су груписана 
у пару. Сачуван je део оригиналне столарије. По речима 
садашњих власника у овој кући je после Другог светског 
рата био смештен Комитет, a на зиду једне од соба je био 
осликан државни грб.
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Објекат	у	Улици	Кнеза	Милоша	број	13

Приземни објекат покривен двосливним кровом 
од бибер црепа. Ha левом крају je отвор ајнфорта са 
врло декоративно обрађеном трокрилном капијом. 
Хоризонтална рашчлањеност фасаде je постигнута 
соклом и профилисаним натпрозорним венцем a 
вертикална са четири пиластра. Ha фасади су отворени 
излози и улази два локала изведени у комбинацији 
алуминијума и стакла. Тавански отвори су затворени 
декоративним маскама.

Објекат	у	Улици	Кнеза	Милоша	број	8

Приземни објекат постављен на регулациониј 
линији, покривен двосливним кровом од бибер црепа. 
Главна фасада je делимично девастирана отварањем 
излога и улаза у локале. Хоризонтално je рашчлањена 
соклом, истакнутим потпрозорницима и профилисаним 
поткровним венцем. Сачувана су два оригинална 
прозора са оригиналном столаријом: један једнокрилни 
и један трокрилни. Фасадна пластика je концентрисана 
око отвора.

Објекат	у	Улици	Кнеза	Милоша	број	18

Приземни објекат основе у облику ћириличног 
слова Г, покривен двосливним кровом од бибер црепа. 
Ha десном делу главне фасаде je отвор ајнфорта 
правоугаоног облика са наглашеном архитравном 
гредом, затворен трокрилном дрвеном, декоративно 
обрађеном капијом. Главна фасада je хоризонтално 
рашчлањена соклом и профилисаним натпрозорним 
и поткровним венцима. Делимично je девастирана 
постављањем три трокрилна прозора. Сачуван je део 
оригиналне столарије.

Објекат	у	Улици	Кнеза	Милоша	број	20

Приземни објекат постављен на регулационој 
линији и покривен двосливним кровом од бибер црепа. 
Главна фасада je раскошно обрађена и обложена je 
плочицама a вертикално je рашчлањена са пет пиластара 
завршених композитним капителима. Ha десном крају 
се налази отвор ајнфорта правоугаоног облика, затворен 
декоративно обрађеномдрвеном трокрилном капијом. 
Око централног, лево и десно су постављена по два 
прозора правоугаоног облика са надсветлима.

Објекат	у	Улици	Кнеза	Милоша	број	22

Приземни објекат постављен на регулациониј 
линији и покривен двосливним кровом. Основа je у 
облику ћириличног слова Г, a на дворишно крило (на 
којем се налази отворен трем на стубовима) надовезује 
се помоћни објекат-некадашња пекара. Еклектички стил. 

Зграда	 некадашње	 општине	 (месна	 канцеларија),	
Краља	Петра	I	број	1

Према запису бешчанског свештеника Светозара 
Дујановића темељи нове општинске зграде су освештани 
1893. године. Градња je приведена крају 1894. године и 
објекат je усељен исте године.

Монументални угаони објекат јавне, 
административне намене, постављен на регулационој 
линији. Зидан je опеком и покривен бибер црепом који 
je са уличне стране замењен фалцованим. Основа je у 
облику ћириличног слова П са једним краћим крилом.

Фасаде су декоративно обрађене. Бочна крила се 
завршавају забатима, a између њих je отворени трем на 
стубовима. Два споредна улаза у објекат смештена су 
на дворишним странама. Улаз у подрум смештен je на 
дужем Г крилу. Стил:неокласицизам

Зграда	Поште,	Краља	Петра	I	број	5

Приземни објекат постављен на регулационој 
линији, покривен двосливним кровом. Основа je у 
облику ћириличног слова Г. Главна фасада je обликована 
у духу сецесије (провинцијална варијанта). Ha левом 
делу je улаз у објекат до кога воде четири степеника. 
Улаз je затворен дуплим двокрилним дрвеним вратима. 
Ha главној фасади су четири двокрилна прозора 
правоугаоног облика, са надсветлима. Сачувана je 
оригинална столарија.

Фасада je вертикално рашчлањена са три плитка 
пиластра a хоризонтално профилисаним натпрозорним 
и поткровним венцима. Ha дворишном крилу објекта je 
отворен трем на стубовима, патосан опеком. Из трема 
се улази у подрум. Ha дворишно крило се наставља 
економски део. У дворишту се налази бунар.

Земљорадничка	 задруга	 Бешка,	 Краља	 Петра	 I 
број	7

Приземни објекат првобитно стамбене, данас 
пословне намене. Основа je у облику ћириличног 
слова Г. Ha левом делу главне фасаде je, на плитком 
ризалиту, сегментно завршен отвор ајнфорта a десно су 
четири прозора правоугаоног облика са надсветлима, 
наглашеним потпрозорницима и оригиналном 
столаријом. Изнад профилисаног поткровног венца 
je флорална декорација. Ha дворишном крилу je мањи 
затворен трем квадратне основе. У подрум се улази 
са дворишног крила a улаз je затворен металним 
двокрилним вратима. Сачувана je оригинална столарија 
на објекту.

Објекат	у	Улици	Краља	Петра	I	број	8	-	родна	кућа	
академске	сликарке	Данице	Јовановић

Приземни објекат стамбене намене, подужне 
основе („уз бразду“), са отвореним тремом на стубовима, 
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постављен на регулационој линији. Покривен je 
двосливним кровом од бибер црепа. Објекат je вероватно 
настао у другој половини 19. века.

Ha главној фасади, данас девастираној, 
својевремено су се се налазила два сегментно 
завршена прозора са сачуваном оригиналном 
столаријом. Потпрозорници и профилисани сегментни 
натпрозорници су били наглашени. Ha десном крају 
фасаде су била врата која су водила на трем. Сокл и 
истакнути профилисани кордонски венац делили су 
забат од приземља. Прочеље се завршавало троугаоним 
забатом на ком су била два таванска отвора. Испод једне 
собе je озидан подрум у који воде врата са трема. Десно 
од објекта je зидана ограда са капијом.

С обзиром на то да je објекат значајан као место 
рођења трагично настрадале српске академске сликарке, 
реконструкција оригиналног изгледа овог здања значајно 
би допринела свеобухватнијем сагледавању услова и 
прилика у којима се формирала једна од најзначајних 
српских сликарки с почетка 20. века.

Објекат	у	Улици	Краља	Петра	I	број	12

Приземни објекат основе у облику ћириличног 
слова Г, покривен двосливним кровом. Ha дворишном 
крилу налази се отворен трем на стубовима. Испод 
дела објекта je подрум озидан у сводовима. Десни део 
објекта, у ком je смештен кафе, претрпео je адаптацију. 
Ha средишњем делу објекта je отвор ајнфорта, лево су 
два прозора и улаз у локал a десно улаз у кафе и излог.

Главна фасада je врло декоративно обрађена и 
делимично je покривена фасадном опеком. Хоризонтално 
je рашчлањена соклом, потпрозорним, профилисаним 
натпрозорним као и раскошним поткровним венцем, 
вертикално са пет пиластара. Прозори су наглашени 
профилисаном малтерском пластиком. Сачуван je 
део оригиналне столарије. Поља испод извијених 
натпрозорника су испуњена флоралним елементима. Ha 
крову су декоративне баџе од лима.

Објекат	у	Улици	Цара	Душана	број	5	-	Стара	школа

Приземни објекат постављен на регулационој 
линији, зидан мешаним материјалом, покривен 
четворосливним кровом од бибер црепа. Првобитно 
je служио као школа a данас има стамбену намену. 
Објекат je подигнут 1852. године. Главна фасада je 
делимично изменила изглед. Ha средини се налазе 
дрвена оригинална двокрилна врата. Лево и десно су по 
два прозора са пластичним ролетнама, новије израде. 
Оригинална фасадна декорација je делимично сачувана 
на левом делу: три плитка пиластра се протежу од сокла 
до натпрозорног венца. Сачуван je и поткровни венац. 
Лево од објекта je метална капија која води у двориште. 
Уз објекат je дозидан дворишни део, који није прилагођен 
архитектури главног дела објекта.

Објекат	у	Улици	Карађорђевој	број	5

Приземни слободностојећи објекат првобитно 
стамбене, данас пословне намене. Повучен je од 
регулационе линије на којој je постављена ограда, 
изведена у комбинацији зидања и кованог гвожђа. 
Објекат je зидан опеком и покривен je тросливним 
кровом од бибер црепа. Претпоставља се да je подигнут 
између два светска рата. Ha десном крају je мали 
приступни трем са зиданом оградом и надстрешницом. 
Ha средњем делу фасаде je ризалит са еркером на коме 
су један трокрилни и два једнокрилна прозора. Фасада 
je хоризонтално рашчлањена соклом и профилисаним 
натпрозорним и поткровним венцима. Oko прозора je 
концентрисан пластични украс.

Меморијални	 комплекси,	 споменици	 и	 спомен	
обележја	у	саставу	целине:
1. Спомен плоча на стадиону Спротског друштва 
„Хајдук“, Карађорђева 1
2. Споменик палим борцима и жртвама фашистичког 
терора - хол Дома културе, Карађорђева 1
3. Биста Стевана Дороњског испред Дома културе, 
Карађорђева 1.

2.	 Просторна	 културно-историјска	 целина	 „Старо	
језгро	села	Бешка“	(Трг	српских	јунака)

Најстарије језгро насеља развило се око овалног 
Трга српских јунака, око којег се и данас налази неколико 
објеката изграђених за потребе војнограничарских 
власти смештених у Бешки. Овај део урбане матрице 
одликује се спонтанијом формом него што je то 
уобичајено за плански обликоване структуре. Сачувани 
објекти су подигнути у периоду од друге половине 
XVIII века, све до почетка XIX века и репрезентују 
грађевинске стандарде који су били дефинисани током 
трајања одбрамбеног система Војне границе.

Предметна просторна културно-историјска 
целина ужива статус добра под претходном заштитом, 
као и сви доле наведени објекти у каталогу који су у 
њеном саставу.

Добра	 која	 уживају	 претходну	 заштиту	 у	 саставу	
целине	„Старо	језгро	села	Бешка“:	

ОБЈЕКТИ ВОЈНОГРАНИЧАРСКЕ АРХИТЕКТУРЕ

Објекат	на	Тргу	српских	јунака	бб	-	стара	караула

Приземни објекат постављен на регулационој 
линији, зидан опеком и покривен четворосливним 
кровом. Објекат данас има пословну намену (продавница 
мешовите робе), a првобитни прозори су продужени у 
излоге и улазе у локале. Фасаде су изгубиле првобитне 
карактеристичне облике.
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Објекат	у	Фрушкогорској	улици	број	2

Приземни објекат стамбене намене, зидан 
опеком и набојем, постављен на регулационој линији. 
Према усменим сазнањима био je у власништву 
војнограничарског лекара др. Зачека. Покривен je 
четворосливним кровом од бибер црепа. Испод дела 
објекта се налази подрум, озидан у сводовима. Објекат 
данас има стамбену намену (подељен je у три стана). 
Сачувана je оригинална столарија. Ha дворишној страни 
се првобитно налазио отворен трем који je данас затворен 
и припојен je стамбеном простору. Подови у просторијама 
су покривени оригиналним, широким патосима a трем je 
поплочан бетонским плочама. Двориште je делимично 
патосано. Стил: војнограничарска архитектура

Објекат	у	Фрушкогорској	улици	број	7

Војнограничарски објекат стамбене намене, 
покривен стрмим четворосливним кровом. Постављен je 
на регулационој линији. Основа je у облику ћириличног 
слова Г са нижим дворишним крилом на ком je отворен 
трем на стубовима. Фасада je сачувала оригиналну, 
карактеристичну фасадну декорацију, начињену од 
плитких геометријских поља концентрисаних око 
отвора. Ha главној фасади je пет прозора правоугаоног 
облика, са накнадно уграђеним пластичним 
ролетнама. Потпрозорници су истакнути. Фасада je 
хоризонтално рашчлањена соклом и профилисаним 
поткровним венцем. Десно од објекта je капија. Стил: 
војнограничарска архитектура.

3.	Објекти	 грађанске	 архитектуре	 изван	 просторно	
културно-историјских	целина

Добра	 која	 уживају	 претходну	 заштиту	 изван	
просторно	културно-историјских	целина:

Објекат	у	Улици	Краља	Петра	I	број	34	–	апотека

Једноспратни објекат пословно-стамбене намене, 
постављен на регулационој линији. По усменим 
подацима сазнаје се да га je подигао 1934. године 
Немац Брикер, апотекар и да je објекат и првобитно 
имао исту намену. Већ у то време, 1934. године, објекат 
je имао струју и воду. Од 1945. године објекат je био у 
власништву Апотекарске установе општине Инђија a 
од 1985. у власништву Дома здравља. Сав намештај у 
апотеци je из времена подизања објекта a првобитно je 
обојен у комбинацији кобалт плаве и светло љубичасте 
боје. Апотека има све пратеће просторије: канцеларију, 
лабораторију и санитарни чвор. Данас се у објекту, 
поред апотеке, налазе и два стана. Апотека и пратећи 
садржаји су смештени на левом делу приземља, где 
су на фасади излог и улаз. Спратни део фасаде изнад 
апотеке je наглашен хоризонталним и вертикалним 
канелурама. Ha овом делу се налази окулус. Ha десном 
делу фасаде се, на приземном и спратном делу налазе по 
два четворокрилна прозора.

Објекат	у	Улици	Краља	Петра	I	број	54

Приземни објекат стамбене намене, основе у 
облику ћириличног слова Г, покривен двосливним 
кровом. Ha дворишном крилу je отворен трем на 
стубовима, испод кога се простире озидан подрум. 
Главна фасада je хоризонтално рашчлањена соклом као и 
профилисаним потпрозорним и натпрозорним венцима. 
Пет двокрилних прозора je фланкирано пиластрима. 
Поља испод наглашених натпрозорника су испуњена 
пластичним мотивима шкољке и главе жене. Десно од 
објекта je зидана капија. Двориште je патосано. Бунар у 
дворишту je претворен у септичку јаму.

Објекат	у	Улици	Краља	Петра	I	број	58

Приземни објекат постављен на регулационој 
линији, зидан опеком. Основа je у облику ћириличног 
слова Г. Ha дворишном крилу налази се отворен, 
патосан трем на стубовима. Испод дела објекта постоји 
подрум озидан опеком. Главна фасада je хоризонтално 
рашчлањена соклом, профилисаним натпрозорним и 
поткровним венцима a вертикално са четири пиластра. 
Ha главној фасади je пет двокрилних прозора наглашених 
плитком пластиком. Сачувана je оригинална столарија.

Објекат	у	Улици	Краља	Петра	I	број	68

Приземни објекат постављен на регулационој 
линији, покривен двосливним кровом од бибер црепа. 
Основа je у облику ћириличног слова Г. Ha дворишном 
крилу je отворени трем на стубовима, патосан опеком. 
Испод целог објекта простире се подрум у који се улази 
са дворишног крила. Са главне фасаде je делимично 
уклоњена пластична декорација. Фасада je хоризонтално 
рашчлањена соклом, истакнутим профилисаним 
потпрозорницима, зупчастим натпрозорним венцем и 
профилисаним поткровним венцем a вертикално са пет 
пиластара са композитним капителима. Тавански отвори 
имају декоративне маске. Сачувана je оригинална 
столарија. Десно од објекта je зидана капија.

Објекат	у	Улици	Краља	Петра	I	број	82

Приземни објекат постављен на регулационој 
линији, покривен двосливним кровом од бибер црепа. 
Основа je у облику ћириличног слова Г са отвореним, 
патосаним тремом на стубовима на дворишном крилу. 
Десно од објекта je зидана капија. Главна фасада je 
хоризонтално рашчлањена соклом, профилисаним 
потпрозорним, натпрозорним и поткровним венцима. 
Пет двокрилних прозора правоугаоног облика са 
надсветлима и правоугаоним парапетним пољима 
испод. Тавански отвори су затворени декоративним 
маскама. Уз поткровни венац тече низ конзола. Сачувана 
je оригинална столарија.

Објекат	у	Улици	Краља	Петра	I	број	84

Приземни објекат основе у облику ћириличног 
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слова Г, постављен на регулационој линији. Испод 
дворишног дела je озидан подрум. По речима садашњих 
власника објекат je подигао Кристијан Дернер 1911. 
године, која je уписана изнад ајнфорта, где je нпо речима 
садашњег власника било уписано и име али je касније 
уклоњено. Главна фасада je врло декоративно обрађена 
и делимично je обложена опеком. Хоризонтално je 
рашчлањена соклом, профилисаним венцима који 
теку изнад сокла и испод прозора a вертикално са пет 
пиластара са коринтским капителима. Пет прозора 
je фланкирано пиластрима, изнад којих су висока 
натпрозорна поља. Натпрозорници, који су изнад 
бочних прозора сегментни a изнад средњег прозора у 
облику тимпанона, постављени су на конзоле. Тавански 
отвори су затворени декоративним маскама. Ha десном 
крају je ајнфорт са дрвеном, трокрилном, декоративно 
обрађеном капијом.

Објекат	у	Улици	Фрушкогорска	број	41

Приземни објекат стамбене намене, постављен 
на регулационој линији, покривен двосливним кровом. 
Основа je у облику ћириличног слова П, са делимично 
срушеним крилом. Ha дужем крилу je отворени трем на 
стубовима. Отвор ајнфора je затворен врло декоративном 
трокрилном, сегментно завршеном капијом на којој 
су иницијали ПЛ, изведени у кованом гвожђу. Главна 
фасада je врло декоративно обрађена и обложена je 
бордо плочицама. Хоризонтално je рашчлањена соклом, 
профилисаним потпрозорним и натпрозорним венцима 
a вертикално са шест пиластара. Десно од ајнфорта 
je пет прозора a лево су два слепа прозора. Прозори 
су двокрилни, са надсветлима, фланкирани плитким 
пиластрима. Натпрозорници су у виду фронтона са 
мотивом шкољке у натпрозорним пољима. Тавански 
отвори су затворени декоративним маскама. Изнад 
натпрозорног венца je низ гирланди од флоралних 
елемената. Двориште je патосано. У дворишту се налази 
бунар.

Археолошки	локалитети

Бешка je насеље са богатим траговима прошлости. 
Прикупљени подаци са археолошкох рекогосцирања 
терена и заштитних археолошких истраживања 
приликом изградње аутопута, указују на настањивање 
овог подручја од периода праисторије, антике до 
средњег века. 

Бројни су подаци о случајним налазима у 
насељу који се чувају у Археолошком музеју у Загребу 
и Музеју Војводине у Новом Саду. До сада није било 
организованог археолошког надзора приликом већих 
инфрастуктурних радова која би нам могла дати значајне 
податке о овој врсти културног наслеђа у самом насељу.

Евидентирање осталих археолошких локалитета 
извршено je површинском проспекцијом терена. 
Систематска или заштитна археолошка истраживања 
на њима нису извођена до сада. Највећа концентрација 

регистрованих археолошких налазишта je око самог 
насеља изван обухвата Плана.

Локалитет	„Железничка	станица“

Налази се налази се на западној перииферији 
села, западно од железничке пруге. Локалитет je 
регистрован од стране Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе. Ha локалитету се констатовани 
трагови праисторијског насеља.

Меморијални	 комплекси,	 споменици	 и	 сномен	
обележја

У Бешки je евидентирано шест објекта који спадају 
у категорију меморијалних комплекса, споменика и 
спомен обележја. Најзначајније обележје представља 
споменик стрељаним мештанима села Бешка везан за 
период Првог светског рата које je у статусу споменика 
културе.

Већина обележја, њих пет, je везано за период 
Другог светског рата, 1941-45. година и под режимом 
су претходне заштите. У питању су: биста Стевана 
Дороњског Фрање која се налазе испред улаза у сеоски 
Дом културе, спомен плоча на згради железничке 
станице и спомен плоче у холу Доме културе које су 
посвећене мештанима и партизанским борцима који су 
страдали током рата, споменик на брегу Калакача покрај 
села посвећен ту убијеним партизанима и спомен плоча 
на стадиону Спортског друштва „Хајдук“ постављена у 
спомен на све страдале спортисте и спортске раднике. 
Ова обележја представљају типична НОБ обележје 
Демократске Федеративне Југославије (проглашена 
1943) / Федеративне Народне Републике Југославије (од 
1946) / Савезне Федеративне Републике Југославије (од 
1963-1992) и везана су за ту историјску епоху. Њихову 
вредност, могућност очувања и презентовања треба 
поново проценити у оквиру неког свеобухватнијег 
истраживања на целом подручју Срема.

Споменици	и	спомен	обележја	-	Непокретна	културна	
добра

Споменик	 стрељаним	мештанима	 села	Бешка,	Иве	
Андрића	бб

Одлуком владе Републике Србије број 633-609/98-
22 од 20.02.1988. године („Службени лист PC“, бр. 8/98) 
споменик je утврђен за споменик културе. Заштићена 
околина обухвата катастарску парцелу број 1314 К.О. 
Бешка.

Споменик je подигнит у знак сећања на шесторо 
Срба, мештана Бешке, који су убијени у Првом светском 
рату. Аустроугарска војска их je одвела у Петроварадин и 
12. септембра 1914. године стрељала у знак одмазде због 
наводног нелојалног понашања мештана села приликом 
преласка Српске војске у Срем. Међу стрељанима се 
налазила и академска сликарка Дана Јовановић.
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Након пребацивања посмртних остатака убијених 
мештана са гробља у Петроварадину 1922. године, 
подигнут им je заједнички споменик у порти Српске 
православне цркве у Бешки. По наређењу Немачких 
окупационих власти споменик je пребачен 1941. године 
на Српско православно гробље где се и данас налази.

Споменик чине три елемента: гробница са 
опсегом од бетона, надгробни споменик облика обелиска 
са пригодним текстом и именима стрељаних мештана 
и бетонски крстови. Надгробни споменик je израдио Ј. 
Шомен.

Споменици	и	спомен	обележја	-	Непокретности	које	
уживају	претходну	заштиту

Биста	 Стевана	 Дороњског	 Фрање,	 угао	 улица	
Карађорђева	број	1	и	Кнеза	Милоша	број	1	(испред	
зграде	Дома	културе)

Биста Стевана Дороњског налази се на постаменту 
испред улаза у Дом културе који je некада носио име овог 
истакнутог партизанског борца и политичког радника. 
Израђенаје од бронзе и налази се на постаменту висине 
1,80 m на ком je и бронзана плочица са именом Стеван 
Дороњски Фрања и његовим годинама рођења и смрти.

Стеван Дороњски Фрања, истакнути 
комунистички политичар из периода пре и после Другог 
светског рата, учесник НОБ-а и добитник ордена Јунак 
социјалистичког рада. Рођен je у месту Крчедин 1919. 
године. Потиче из сиромашне земљорадничке породице. 
У раној младости (1936. године) постаје члан Савеза 
комунистичке омладине Југославије. Од 1940. године 
врши дужност секретара ћелије Комунистичке партије 
Југославије на Ветеринарском факултету који je и 
похађао. Током Другог светског рата био je активан у 
Срему где je радио на дизању устанка и организовању 
партизанског одреда. Током ратног периода постављан 
je на различита руководећа места у комунистичким 
организацијама Срема и Војводине. Након ослобођења 
Југославије активан je у многим политичким и 
друштвеним телима државе. Умро je 1981. године у 
Београду.

Спомен	плоче	посвећене	палим	борцима	и	жртвама	
фашистичког	 терора,	 Карађорђева	 број	 1	 (у	 холу	
зграде	Дома	културе)

Четири спомен плоче које се налазе у холу Дома 
културе постављене су у знак сећања на мештане Бешке 
који су страдали у Другом светском рату. Ha плочама су 
исписана 83 имена палих бораца и 151 име цивилних 
жртава фашизма из села. Постављене су у име грађана 
Бешке 25.10.1959. године.

Спомен плоче су некада биле део споменика 
који се налазио у самом центру насеља али je на захтев 
Савета Месне заједнице Бешка дозвољено да се плоче 
са споменика преместе у хол Доме културе a споменик 

уклони.

Спомен	 плоча	 на	 стадиону	 Спортског	 друштва	
„Хајдук“,	Кнеза	Милоша	број	1	(на	фасади	клубске	
зграде	према	игралишту)

Спомен плоча на згради СД „Хајдук“ постављена 
je у знак захвалности свим палим фудбалерима, 
спортистима и спортским радницима који су страдали 
у Народноослободилачкој борби током Другог светског 
рата. Плочу je поставило Спортско друштво „Хајдук“ из 
Бешке.

Спомен	плоча	на	згради	железничке	станице,	Бранка	
Радичевића	број	14

Ha згради Железничке станице постављена 
je спомен плоча од црног гранита у знак сећања на 
двадесеторицу људи из Бешке и Чортановаца који су у 
Другом светском рату (02.10.1943. године) обешени на 
том месту од стране окупационе Немачке управе. Плочу 
je поставио одбор СУБНОР-а из Бешке.

Споменик	 палим	 борцима	 на	 подножју	 брега	 крај	
села,	на	брегу	„Калакача“

Споменик je подигнут у спомен на четрнаесторицу 
бораца који су на том месту погинули 13.07.1943. године.

3.2.9.	Заштита	животне	средине

Присуство саобраћајних токова кроз урбано ткиво 
насеља, посебно постојећи општински пут, који пресеца 
насељско ткиво на правцу југозапад - исток, оптерећује 
делимично насељску саобраћајну мрежу и негативно 
утиче на квалитет ваздуха у Бешки посебно у зимском 
периоду и у данима када је активна пијаца у центру 
насеља. Вода, као природни ресурс, се свакодневно 
деградира, и због чињенице да се отпадне воде директно 
упуштају у водотокове (канале) без претходног 
пречишћавања или се упуштају у непрописно изведене 
септичке јаме. Сувишне атмосферске воде се одводе 
преко отворене каналске мреже у најближе реципијенте, 
водотоке и канале (отворени канали су махом запуштени 
или нису у функцији). 

3.3.	ГРАЂЕВИНСКО	ЗЕМЉИШТЕ

Постојеће грађевинско подручје насеља Бешка 
плански је дефинисано на основу Регулационог плана 
насеља Бешка („Службени лист општина Срема“, бр. 
25/01) и обухвата површину од око 361 ha. 

Обиласком терена утврђено је да у грађевинском 
подручју насеља има још доста неизграђеног земљишта, 
и то углавном, намењеног за радне садржаје и становање.
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3.4.	СТАНОВНИШТВО

Анализа демографског развоја насеља Бешка 
извршена је на основу званичних статистичких података 
пописа становништва у периоду 1948-2011. године.

Према подацима пописа становништва 2011. 
године, у насељу Бешка, живи 5783 становника или 
12,2% општинске популације.

Кретање укупног броја становника

Анализа кретања укупног броја становника 
Бешке, за период од 1948-2011. године, указала је на 
тренд раста укупног броја становника, по просечној 
годишњој стопи од 0,7%. Пад (за 476 становника) био 
је само при попису 1991. године, а од тада популација 
расте, до последњег пописа, када је поново забележено 
смањење популације за 7,3% (или за 456 лица). 

Анализа структуре становништва по великим 
добним групама указује на неповољну старосну 
структуру становништва са високим индексом старења 
од 1,2 (0,9 по попису 2002. године). 

Старије средовечно и старо становништво чини 
53,5% укупне популације (48,9% попис 2002. године). 
Удео старог становништва повећан је у односу на попис 
2002. године за 1,6%, док је учешће младе популације 
смањено за 4,1%. У старосној пирамиди контигент 
најстаријег становништва је већи од контигента 
најмлађег, са тенденцијом даљег погоршавања.

Структура становништва по великим добним групама

Посебно су анализиране и остале старосне 
структуре. Добна група од 0-19 година чини 19,6% 
укупног становништва Бешке (23,7% попис 2002. 
године). У структури ове добне групе највеће учешће 
има категорија деце обухваћене обавезним основним 
образовањем (39,1%), затим следи удео деце млађе од 
7 година (33,0%), док је становништво обухваћено 
средњим образовањем (27,9%).

Остале старосне структуре

Становништво према школској спреми

Анализа образовне структуре становништва 
вршена је преко категорије неписменог становништва 
старијег од 10 година и према школској спреми 
становништва старијег од 15 година.

У популацији старијој од 10 година 2,2% је 
неписмено становништво (3,6% по попису 2002. године). 

Образовна структура становништва је знатно 
побољшана у односу на попис 2002. године Анализа 
образовне структуре становништва према школској 
спреми показује да око 13,5% становништва старијег 
од 15 година чини становништво без школске спреме 
и незавршеног основног образовања (20,8% по попису 
2002. године). 

У популацији старијој од 15 година највеће учешће 
има становништво са завршеним средњим образовањем 
57,7% (47,9% по попису 2002. године), док је удео лица 
са завршеним вишим и високим образовањем повећан 
са 4,8% на 6,9%.

Структура становништва старијег од 15 година
према школској спреми

Укупан број домаћинстава је у периоду 1948-2011. 
године растао по просечној годишњој стопи од 1,1%. У 
кретању укупног броја домаћинстава карактеристично 
је промењљиво кретање (раст до пописа 1981. године, 
па пад, па пораст) укупног броја домаћинстава све 
до последњег пописа када поново опада укупан број 
домаћинстава. Просечна величина домаћинства опадала 
је од 3,9 до 3,1 члана по домаћинству, као последица 
процеса раслојавања породице.

Број домаћинстава

Просечна величина домаћинства

На основу извршене анализе може се оценити да је 
општа демографска ситуација насеља Бешка неповољна. 
Према последњем попису укупан број становника 
опада, а дошло је и до погоршања старосне структуре 
уз висок индекс старења (1,1). Образовна структура 
становништва је знатно побољшана у односу на попис 
2002. године. Неповољну демографску ситуацију насеља 
Бешка неопходно је бар ублажити и адекватним мерама 
популационе политике, али и развојним, социјалним 
и привредним програмима на нивоу општине Инђија 
створити услове да се задржи становништво у насељу, 
обезбеђењем радних места и подизањем на виши ниво 
укупних услова живота.

Пројекција броја становника, домаћинстава и
просечна величина домаћинства:

Пројекција демографског развоја утврђена 
је на основу анализе досадашњих кретања и 
карактеристика популације. Према досадашњим 
биодинамичким карактеристикама популације, као и 
на основу планираних мера демографске политике и 
претпостављеног привредног и укупног друштвеног 
развоја, у периоду 2011-2031. године прогнозиран је 
пад укупног броја становника, тако да ће 2031. године 
у Бешки живети 5400 становника. Просечна величина 
домаћинства биће 3,1 члан по домаћинству, а укупан 
број домаћинстава биће 1750.

3.5.	ПРИВРЕДА

Бешка нема индустријске капацитете. У насељу 
постоји само земљорадничка задруга. Постоје повољни 
природни и други услови за земљорадњу, међутим, 
квалитативан допринос пољопривреде у целини није 
задовољавајући (због непостојања прерађивачких 
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Остале старосне структуре

Становништво према школској спреми

Анализа образовне структуре становништва 
вршена је преко категорије неписменог становништва 
старијег од 10 година и према школској спреми 
становништва старијег од 15 година.

У популацији старијој од 10 година 2,2% је 
неписмено становништво (3,6% по попису 2002. године). 

Образовна структура становништва је знатно 
побољшана у односу на попис 2002. године Анализа 
образовне структуре становништва према школској 
спреми показује да око 13,5% становништва старијег 
од 15 година чини становништво без школске спреме 
и незавршеног основног образовања (20,8% по попису 
2002. године). 

У популацији старијој од 15 година највеће учешће 
има становништво са завршеним средњим образовањем 
57,7% (47,9% по попису 2002. године), док је удео лица 
са завршеним вишим и високим образовањем повећан 
са 4,8% на 6,9%.

Структура становништва старијег од 15 година
према школској спреми

Укупан број домаћинстава је у периоду 1948-2011. 
године растао по просечној годишњој стопи од 1,1%. У 
кретању укупног броја домаћинстава карактеристично 
је промењљиво кретање (раст до пописа 1981. године, 
па пад, па пораст) укупног броја домаћинстава све 
до последњег пописа када поново опада укупан број 
домаћинстава. Просечна величина домаћинства опадала 
је од 3,9 до 3,1 члана по домаћинству, као последица 
процеса раслојавања породице.

Број домаћинстава

Просечна величина домаћинства

На основу извршене анализе може се оценити да је 
општа демографска ситуација насеља Бешка неповољна. 
Према последњем попису укупан број становника 
опада, а дошло је и до погоршања старосне структуре 
уз висок индекс старења (1,1). Образовна структура 
становништва је знатно побољшана у односу на попис 
2002. године. Неповољну демографску ситуацију насеља 
Бешка неопходно је бар ублажити и адекватним мерама 
популационе политике, али и развојним, социјалним 
и привредним програмима на нивоу општине Инђија 
створити услове да се задржи становништво у насељу, 
обезбеђењем радних места и подизањем на виши ниво 
укупних услова живота.

Пројекција броја становника, домаћинстава и
просечна величина домаћинства:

Пројекција демографског развоја утврђена 
је на основу анализе досадашњих кретања и 
карактеристика популације. Према досадашњим 
биодинамичким карактеристикама популације, као и 
на основу планираних мера демографске политике и 
претпостављеног привредног и укупног друштвеног 
развоја, у периоду 2011-2031. године прогнозиран је 
пад укупног броја становника, тако да ће 2031. године 
у Бешки живети 5400 становника. Просечна величина 
домаћинства биће 3,1 члан по домаћинству, а укупан 
број домаћинстава биће 1750.

3.5.	ПРИВРЕДА

Бешка нема индустријске капацитете. У насељу 
постоји само земљорадничка задруга. Постоје повољни 
природни и други услови за земљорадњу, међутим, 
квалитативан допринос пољопривреде у целини није 
задовољавајући (због непостојања прерађивачких 

капацитета) и у несразмери је са расположивом 
ресурсном основом. 

У Бешки постоје две радне зоне: у североисточном 
делу насеља - уз аутопут и у северозападном делу насеља 
- уз постојећу железничку станицу. Земљорадничка 
задруга се налази у оквиру североисточне зоне. Радне 
зоне нису запоседнуте и самим тим нису у функцији.

Анализа постојећих трговинских капацитета 
показала је да они задовољавају потребе становништва 
Бешке за свакодневним снабдевањем прехрамбеним 
производима. У насељу постоје поред класичних 
продавница и савремени капацитети (објекти-типа 
маркета). У Бешки постоји и око десетак продавница 
са непрехрамбеном робом. Анализа структуре и обима 
угоститељских објекта показује да су више заступљени 
објекти који пружају услуге пића (9 кафане/кафићи,) него 
ресторани (4). Потребно је побољшати опремљеност 
постојећих објеката и подићи ниво услуге. У насељу 
не постоје објекти који пружају услуге смештаја. Број 
занатских радњи као и њихова структура не задовољавају 
потребе становништва. У Бешки има неколико занатлија 
(фризери, пекари, месари, стаклорезац), а за све остале 
занатске услуге становници насеља упућени су на 
општински центар или на друге веће центре. 

На основу извршене анализе можемо закључити 
да индустрија у насељу Бешка не постоји, док развој 
терцијарних делатности није достигао ниво који 
захтевају савремени стандарди живљења.

Насилац развоја насеља Бешка биће 
пољопривреда и уз њу везана индустрија (мала и средња 
предузећа). Постоје погодности за развој прерађивачких 
капацитета у насељу (просторни услови, понуда радне 
снаге, сировинско залеђе), као и за динамичнији развој 
предузетништва у циљу повећања степена запослености 
и прихода становништва. 

У циљу бржег привредног раста и развоја и 
повећања конкурентности, привредне активности 
треба усмерити на подстицање развоја примарне 
пољопривредне производње, као основе за развој 
прерађивачке индустрије и МСП (малих и средњих 
предузећа) и предузетништва.

Основни елементи будуће просторне структуре 
привредних активности у насељу су следећи:
- активирање радних зона у североисточном и 
северозападном делу насеља, чиме ће се обезбеђени 
простори за изградњу капацитета прерађивачке 
индустрије, као и малих и средњих предузећа ставити 
у функцију;
- изградња потребне инфраструктуре за развој 
прерађивачке индустрије и малих и средњих 
предузећа (саобраћајна, енергетска, комунална и друга 
инфраструктура).
- изградња свих планираних привредних капацитета 
мора се вршити уз строго поштовање мера заштите 
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животне средине;
- лоцирање индустријских капацитета, као и капацитета 
малих и средњих предузећа обавезно је у оквиру 
планираних радних зона.

Развој терцијарних делатности зависиће од 
укупног привредног развоја насеља, односно биће у 
директној зависности од раста производње, животног 
стандарда, као и куповне моћи становништва. 

Развој капацитета трговине и угоститељства 
пратиће просторну дистрибуцију становништва. 

У циљу повећања степена запослености и 
прихода становништва треба искористити постојеће 
могућности и за динамичнији развој занатства и личних 
услуга и домаће радиности, нарочито у функцији развоја 
туризма. 

 
У наредном планском периоду капацитети 

услужног занатства могу се отварати у објектима 
породичног становања по целом насељу. Ограничавајући 
фактор у смислу локације занатских капацитета биће 
за занате који загађују околину или производе буку, 
вибрације, те се њихово лоцирање не препоручује у зони 
центра (у близини школе, здравствене установе).

Подстицањем развоја капацитета терцијарних 
делатности достићи ће се ниво који захтевају савремени 
стандарди живљења.

На основу анализираног стања досадашњег 
просторног развоја насеља, на основу постављених и 
усвојених циљева даљег просторног развоја и потребе 
становништва за одређеним насељским садржајима, 
објектима и просторима, сачињена је концепција будућег 
просторног развоја насеља Бешка.

ПЛАНСКИ	ДЕО

Након усвајања Плана генералне регулације 
насеља Бешка, од стране СО Инђија, он постаје важећи 
акт који се спроводи, као основ за изградњу и уређење 
простора.

Планом су предвиђене следеће просторне 
интервенције:
- резервисање површина за потенцијалне потребе за 
радним површинама у будућности;
- проширење централнe зонe;
- проширење понуде јавних функција;
- одређивање правила и зоне заштита културних добара;
- одређивање правила заштите природe;
- резервисање површина за нове инфраструктурне 
правце и објекте;
- стварање услова за имплементацију свих саобраћајних 
капацитета и њихова реконструкција и изградња;
- формирање новог система насељске путне мреже;
- намена површина за спорт и рекреацију.

I	ПРАВИЛА	УРЕЂЕЊА

Израда и спровођење урбанистичког плана, 
чијој изради се приступа, чин је одговорног и доброг 
управљања, трасирање остваривог и инспиративног 
развоја локалне заједнице.

План генералне регулације утврђује стратегију 
развоја насеља који у исто време и осмишљава будућност 
заједнице која тежи да пажњу посвети изградњи на 
темељима одрживог развоја и очувања постојећих и 
стварања нових вредности у простору, обезбеђења 
услова економске и социјалне обнове и просперитета, 
уз уважавање свих примарних и секундарних потреба 
становника у погледу обезбеђења квалитетније 
средине за рад и живљење, те заустављање негативног 
демографског тренда.

Просторна организација насеља је конципирана 
на начин да се задржи постојећи просторни распоред 
основних функција, али су подручја центра насеља, 
становања, рада и рекреације обогаћена и допуњена 
новим садржајима.

Планом генералне регулације насеља Бешка 
предложено је повећање грађевинског подручја за оне 
површине за које је процењено да је неопходно да буду 
ангажоване за будући развој насеља Бешка, а то су 
површине намењене: становању, радним комплексима, 
насељском гробљу и вашаришту, односно свим 
површинама које су у функцији насеља. 

Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана 
генералне регулације насеља Бешка су:
- уређење неизграђеног грађевинског земљишта и 
његово привођење планираној намени;
- обезбеђење саобраћајне доступности радним 
садржајима, као и инфраструктурно опремање 
предметног простора, уз могућност фазне изградње;
- заштита и унапређење коришћења земљишта у циљу 
одрживог развоја;
- одрживо функционисање саобраћаја са свим наменама 
у оквиру предметног обухвата Плана, где је саобраћајни 
систем кичма и носилац развоја;
- олакшавање и убрзавање процеса реализације 
планираних садржаја, а самим тим и просперитет како 
самог насеља тако и општине;
- усмеравање развоја у складу са савременим 
стандардима заштите околине и квалитета живота.

1.	ОПИС	И	КРИТЕРИЈУМИ	ПОДЕЛЕ	НАСЕЉА	НА	
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ	ЗОНЕ	

Подела на зоне установљена је према планским, 
морфолошким и другим карактеристикама битним за 
функционисање савременог урбаног насеља.

Простор у обухвату Плана намењен је формирању 
функционалних зона састављених од постојећих и 
планираних садржаја претежних намена:
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- зона централних садржаја,
- зона становања,
- зона радних садржаја,
- зона спорта, рекреације, туризма и зеленила,
- зона комуналних и инфраструктурних површина.

1.1.	ЗОНА	ЦЕНТРАЛНИХ	САДРЖАЈА

Зона централних садржаја у просторној и 
функционалној структури сваког насеља представља 
место концентрације различитих централних функција, 
односно место концентрације људи, објеката јавних 
служби и одговарајућих комуникација.

Централна зона је формирана на углу улица 
Краља Петра I, Кнеза Милоша, Цара Душана и 
Карађорђева (делови блокова 8, 9, 20 и 21). Плански је 
дефинисано проширење постојећих просторних оквира 
за евентуалне недостајуће садржаје јавних функција. 
Поред формиране централне зона у насељу је планиран 
појединачни централни садржај у виду комплекса 
предшколске установе у блоку бр. 11.

На овим локалитетима је могућа изградња нових 
објеката, реконструкција и доградња постојећих, као и 
опремање и обогаћење садржаја, у складу са савременим 
захтевима. 

Делатности које се могу планирати у централној 
зони, у склопу постојећих објеката, а као недостајући 
пратећи садржаји становања су: трговинска делатност, 
услужне делатности, угоститељство и друге делатности 
које ни на који начин не угрожавају функционисање 
зоне.

Делатности које се могу планирати у зони 
централних садржаја, у склопу објеката планираних за 
зону или у самосталним објектима, су из области:
- трговине (трговине, продавнице, робне куће и др.),
- услужног занатства (пекарске, посластичарске, 
обућарске, кројачке, фризерске, фотографске и друге 
занатске радње),
- услужних делатности (књижаре, фотокопирнице, 
хемијске чистионице и др.),
- угоститељства и туризма свих врста и обима (хотели, 
ресторани, кафеи и др.),
- здравства и социјалне заштите,
- образовања,
- верских садржаја,
- садржаја везаних за саобраћај,
- спорта и рекреације,
- и других садржаја, уз услов да се ни на који начин 
не угрожава функционисање зоне и да су у складу са 
наведеном наменом.

У зони централних садржаја нису дозвољене 
производне или привредне делатности, услужно 
занатске делатности и пољопривредна производња који 
буком, гасовима, отпадом било које врсте, те великим 
обимом транспорта и сл., могу да угрозе непосредно 

окружење. 

У овом делу насеља не предвиђа се могућност 
држања домаћих животиња.

1.2.	ЗОНА	СТАНОВАЊА

Породично	становање	

Постојећи стамбени фонд у Бешки, по величини и 
структури, задовољава садашње потребе становништва.

Имајући у виду постојеће густине насељености 
блокова у насељу, не планира се значајније проширење 
стамбене зоне, сем у деловима (северозапад и југозапад 
насеља) где је проширење условљено већ изграђеним 
стамбеним објектима, што чини незнатан проценат 
проширења зоне становања.

Уколико се укаже потреба за повећањем густине 
становања постоје инфраструктурно опремљене резерве 
расположивих парцела, које се налазе у већ формираним 
блоковима.

Реализација планских циљева у погледу 
становања одвијаће се превасходно кроз реконструкцију 
и замену постојећег стамбеног фонда.

Као пратеће активности у зони становања могу се 
јавити:
- снабдевање становника (трговине, продавнице и др.),
- обављање занатских и услужних делатности (пекарске, 
посластичарске, обућарске, кројачке, фризерске, 
фотографске и друге занатске радње, књижаре, 
фотокопирнице, хемијске чистионице и др.),
- угоститељство и туризам (смештајни капацитети, 
ресторани, кафеи и др.),
- пословне делатности мањег обима и други садржаји, уз 
услов да се ни на који начин не угрожава функционисање 
зоне уз обезбеђење услова заштите животне средине и 
слично.

Породично	становање	са	радом

Становање са радом планирано је по ободу 
насеља. За овај простор породичног становања 
основно је да се у оквиру основног типа становања 
морају обезбедити просторни услови и за обављање 
производних активности које су везане са услужним 
делатностима (мањи производни капацитети, итд.) 
или пољопривредом (откупне станице, стакленици, 
складишта, силоси, хладњаче, итд.), када просторне 
могућности парцеле то дозвољавају и ако технолошки 
процес производње и пратеће активности не угрожавају 
животну средину, тј. не утичу на загађење земљишта, 
воде, ваздуха и не стварају буку и вибрације и не ремете 
преовлађујућу намену - становање. 
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Вишепородично	становање

У овој зони заступљено је вишепородично 
становање које карактерише већа спратност. У насељу 
тренутно нема изражене потребе за градњом нових 
објеката вишепородичног становања. Уколико се у 
наредном периоду укаже потреба за оваквим видом 
становања обезбеђене су површине уз парцелу постојећег 
објекта вишепородичног становања (катастарска парцела 
бр. 291), а такође површине намењене тој функцији 
могу се остварити у зони централних садржаја при чему 
објекти могу бити стамбени, стамбено-пословни или 
пословно-стамбени. 

Мешовито	становање

Мешовито становање је заступљено у блоку бр. 
13 чија је преовлађујућа намена становање и представља 
прелазну зону између површина намењених породичном 
и вишепородичном становању.

1.3.	ЗОНА	РАДНИХ	САДРЖАЈА	

Радна функција има фундаментални значај и улогу 
у будућој функционалној структури насеља. Тренутно, у 
структури привреде Бешке доминира пољопривреда.

Под појмом радних зона подразумевају се они 
простори у просторно функционалној структури 
насеља, који ће првенствено бити намењени привредним 
активностима, односно таквим делатностима као што су 
лака индустрија, производно занатство, складиштење 
и обрада разних роба, као и они сервиси који, због 
своје природе, не могу бити лоцирани у оквиру других 
насељских структура.

Повољан геостратешки положај је највећа 
предност за будуће развојне приоритете Бешке у области 
привреде, инфраструктуре и развоја терцијарног 
сектора.

У оквиру радне зоне могућа је изградња следећих 
садржаја:
- производни погони,
- трговинска делатност,
- сервисно-складишни терминали,
- садржаји логистичке подршке производње (шпедиција, 
услужно складиштење, сервиси, итд.),
- техничке службе одржавања и поправке средстава и 
опреме (прање, одржавање и поправка возила, друмске 
ваге и др.)
- пратећи садржаји (услужне делатности).

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. Диспозиција 
објекта дата је у графичком прилогу.

Такође се планира формирање парковских 
површина у североисточном делу насеља у чијем 
склопу ће се формирати и површине намењене спорту 
и рекреацији.

У склопу наведених површина могуће су 
интервенције - обогаћење садржаја, уређење терена, 
изградња, реконструкција и доградња пратећих објеката 
и слично, у циљу побољшања услова функционисања.

Такође, мањи спортско-рекреативни садржаји, 
комерцијалног карактера (фитнес и аеробик центри, 
теретане, куглане и сл.) се могу развијати и на осталом 
земљишту, у зони центра, становања и др. 

Бешка као туристичка микро-дестинација има 
велики потенцијал. У складу са овим Планом, могу се 
градити објекти или комплекси у функцији туризма 
(екотуризам, спортско-рекреативни туризам, сеоски, 
излетнички и културно-манифестациони).

У овом насељу је развијен културно-
манифестациони туризам који се огледа у одржавању 
манифестације као што је Бешка фест (одржава 
се традиционално почетком сваког септембра) са 
међународним карактером и богатим садржајем. 
Основни циљ манифестације је промоција Војводине 
као мултиетничке и мултикултуралне европске регије. У 
оквиру манифестације организовани су Етно фестивал, 
Гастро фест, културно-уметнички и забавни програм. 

Изградња и модернизација свих видова 
инфраструктуре, развој туризма, нарочито етно туризма, 
обнављање салаша, који представљају аутентичне 
примерке руралне економије и живота паорског 
становништва и др., допринеће да се насеље брже и 
адекватније развије. Чињеница да је на овом простору 
увек била присутна веома шаролика национална 
структура становништва указује на постојање бројних 
етно обележја - ношња, обичаји, фолклор, традиционална 
рурална економија и др.

Туристичка тражња, нарочито инострана, за етно 
мотивима стално се увећава и све више усмерава ка 
етно-туристичким дестинацијама, са карактеристичним 
и изворним обележјима своје понуде.

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 
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начин да постану естетски, хумани и обликовни пратећи 
елементи одговарајућих просторних волумена у складу 
са планираном наменом и расположивим простором.

Уређене јавне зелене површине се налазе на 
више локација у насељу и углавном их чине парковске 
површине.

1.5.	 ЗОНА	 ИНФРАСТРУКТУРНИХ	 И	
КОМУНАЛНИХ	ПОВРШИНА

У ову категорију површина сврстани су сви они 
садржаји који су, или ће бити намењени за постизање 
програмираног нивоа комуналне опремљености, а 
који ће обезбедити услове за несметано и квалитетно 
функционисање насеља у целини. По својој природи 
комуналне функције прожимају целокупно насељско 
ткиво, а у будућој просторној структури насеља Бешка 
заступљене су одређеним бројем садржаја, од којих 
су најзначајнији: гробље, пијаца, вашариште, канали, 
бунари, водоторањ, црпна станица и ГМРС. 

Површине и објекти који се налазе у оквиру зоне 
инфраструктурних и комуналних површина, а који се 
односе на садржаје инфраструктуре су детаљно описани 
у тексту у поглављу 5. Коридори, капацитети и услови 
за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са 
условима за прикључење.

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

2.1.	ЦЕНТРАЛНИ	САДРЖАЈИ

Oрганизацијa простора у предложеном обухвату 
Плана је заснованa на смерницама Просторног плана 
општине Инђија којим је дата концепција уређења 
простора према планираним наменама и функцијама, 
као и исказаним иницијативама за изградњу на датом 
простору.

У оквиру површина намењених централним 
активностима грађење се усмерава на реализацију 
недостајућих садржаја компатибилних за централну 
зону:
- културе (галерије, библиотеке, читаонице, биоскопске 
и позоришне сале и др.);
- забаве (билијар, салони, салони видео игара и др.);
- пословно-административних делатности (банке, поште 
и др.);
- објекти услужних сервиса;
- верски објекти;
- други објекти, уз услов да се ни на који начин не 
угрожава функционисање зоне и да се у складу са 
наменом и капацитетима може обезбедити потребан 
број паркинг места за кориснике.

2.2.	СТАНОВАЊЕ

Становање заузима највећи део површине насеља 
Бешка. Осим неколико објеката вишепородичног 
становања у насељу је заступљено готово искључиво 
породично становање малих густина, претежно у виду 
слободностојећих или објеката у прекинутом низу. 

У циљу задовољења потребе становништва за 
приватним предузетништвом, предвиђа се могућност 
да се у склопу становања остваре одређени садржаји, 
који су у служби задовољавања потреба становништва, 
а који својом делатношћу неће имати штетног утицаја 
на околину: пословање, јавни и комерцијални садржаји, 
спорт и рекреација, комунални објекти, сервиси, 
бензинске станице, верски објекти и др.

Породично	становање	

Под овим типом становања се подразумева 
становање у породичним стамбеним објектима, 
приземним или спратним - максималне спратности 
П+1+Пк, у стамбеним зонама малих густина.

С обзиром да је у насељу Бешка већина 
пољопривредних домаћинстава на грађевинској парцели 
биће планирана изградња стамбеног, помоћног и 
економских објеката, у зависности од величине парцеле. 

Објекти могу бити слободностојећи, у 
прекинутом или непрекинутом низу и имати пословни 
простор за оне делатности које не угрожавају животну 
средину и непосредно окружење. Пословне просторије 
и економске зграде морају одговарати еколошком 
капацитету ове зоне. Држање домаћих животиња могуће 
је само за личне потребе домаћинства при чему начин 
коришћења парцеле мора бити у складу са прописаним 
хигијенским и техничким условима. С обзиром да се у 
постојећим блоковима, код већине изграђених објеката, 
грађевинска линија поклапа са регулационом, код 
изградње нових објеката, као и код замене грађевинског 
фонда, поштоваће се наслеђена матрица. Унутрашњост 
блока ће се користити за економска дворишта и баште.

Породично	становање	са	радом

Величина као и просторна организација дела 
који се намењује пословању у склопу овог садржаја, 
разматраће се у конкретним случајевима зависно 
од величине парцеле, положаја у ширем окружењу, 
комуналне опремљености и задовољењу аспекта 
заштите животне средине. Код овог вида становања 
треба посебно водити рачуна о организацији и уређењу 
парцела породичног становања. 

Вишепородично	становање	

Под овим видом становања подразумева се 
изградња стамбених објеката за становање више 
породица. У складу са Правилником о условима и 
нормативима о пројектовању стамбених зграда и 
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станова (“Службени гласник РС”, бр. 58/12, 74/15 и 
82/15) вишепородични стамбени објекти су објекти са 
три или више стамбених јединица.

Вишепородично становање карактерише већа 
спратност у односу на остале насељске структуре. 
Предвиђена је спратност до П+4 (приземље+четири 
етаже). За остваривање садржаја пословања намењује се 
приземље (евентуално прва етажа). 

Мешовито	становање

Под овим типом становања подразумева се 
породично и вишепородично становање на заједничком 
простору (блоку). Овај тип становања се одликује свим 
особинама које поседују и његови саставни делови. Код 
овог вида становања треба посебно водити рачуна да се 
не угрозе парцеле, тј. објекти породичног становања. 

2.3.	РАДНЕ	ПОВРШИНЕ

Радне површине намењене су индустријским 
погонима и малим и средњим предузећима – 
предузетништву. Предузетнички сектор је значајан 
сегмент привреде у спровођењу реформи и покретачка 
снага ревитализације, трансформације и развоја 
привреде. Локалне власти имају значајну улогу у 
подстицању раста и развоја предузећа. У циљу бржег 
привредног раста и развоја и повећања конкурентности, 
привредне активности треба и на даље усмеравати на 
подстицање флексибилних и тржишно оријентисаних 
програма МСП (малих и средњих предузећа) и 
предузетништва. Планирани простори за радне 
површине пружиће услове за развој нових капацитета.

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.

На подручју општине Инђија, па тако и у насељу 
Бешка могу се развијати следеће врсте културног 
туризма: манифестациони и активни сеоски туризам 
(видети и учествовати у животу локалне заједнице). 

Све више појединаца се опредељује за краћи 
и фреквентнији одмор, тј. све већи тренд у туризму 
је рурални туризам. Најважнији услов нису нови и 
модерни објекти, веће интересовање је за старија насеља 
и објекте, аутентичне за поднебље у ком се налазе. 
Интересовање туриста је да се за неколико дана упознају 
са начином живота (традицијом, културом, обичајима) 

и да учествују у њему (вожња трактора, берба усева, 
здрава домаћа храна, итд.).

Као додатни вид и потенцијал може да се јави 
манифестациони туризам који за посетиоце представља 
додатну вредност. Манифестације могу да се организују 
са циљем да привуку посетиоце различитих структура 
и порекла, са циљем представљања различитих облика 
привређивања, традиције и обичаја, уметничких и 
спортских достигнућа, а повезане са вредностима места. 

Садржаји туристичке понуде и смештајни објекти 
могу се остварити и у осталим зонама у насељу.

2.5.	 КОМУНАЛНИ	 И	 ИНФРАСТРУКТУРНИ	
САДРЖАЈИ

Гробље

Површина намењена гробљу обухвата уређени 
део постојећег гробља (уређена постојећа гробна 
поља), као и слободне (незапоседнуте) површине за 
сахрањивање.

Гробље се задржава на постојећој локацији, с тим 
што је неопходно проширење на суседне парцеле, јер 
тренутно гробље не подмирује потребе насеља. 

С обзиром да гробље представља историју 
породица (народа), насеља и државе, неопходно је све 
постојеће гробне површине хортикултурално и партерно 
уређивати, сва квалитетна гробна места одржавати, а 
запуштене и неуређене гробове претварати у озелењене 
и слободне просторе, односно поново запоседати након 
Законом одређеног минимума почивања. 

 
Пијаца

Положај пијаце је неповољан и недовољно 
је комунално опремљена (недостатак простора за 
кванташку пијацу, недостатак места за паркирање 
возила, складиштење робе, санитарних чворова, 
одлагање смећа и сл.), што доводи до закључка да 
је у наредном планском периоду неопходно њено 
проширење и адекватно комунално опремање, у складу 
са савременим захтевима потрошача и продаваца. 
Може се предвидети изградња пијаце као отвореног 
или затвореног пословно-тржног објекта. Обавезна 
је изградња саобраћајно-манипулативних и паркинг 
површина потребног капацитета.

Вашариште

У југоисточном делу насеља планирана је 
слободна вишенаменска површина, која би била 
намењена функцијама са повременим коришћењем – 
вашаришту, сточној пијаци и др. За ове намене је обавезно 
опремање одговарајућом комуналном инфраструктуром 
и пратећим садржајима, који обезбеђују задовољење 
прописаних санитарно-хигијенских услова.



Број 23, страна број  1315                         Службени лист општине Инђија                          Четвртак 19. октобар 2017.

Постоји довољно велика површина, обезбеђен је 
саобраћајни приступ и могућност комуналног опремања, 
до нивоа који такав садржај захтева.

Насељско	 извориште,	 канали,	 бунари,	
водоторањ,	црпна	станица	и	ГМРС се задржавају на 
постојећим локацијама.

Канали

У самом насељу налазе се два канала који служе 
за пријем и одвођење сувишних атмосферских вода са 
овог подручја. Да би се канали могли одржавати у оквиру 
својих хидрауличких параметара, нужно је очувати 
каналски појас преко којег ће се обезбедити пролаз за 
грађевинску механизацију за одржавање канала у складу 
са прибављеним водним условима које изда надлежни 
орган.

Насељске	саобраћајнице

Постојећи улични коридори у насељу Бешка 
углавном задовољавају потребну регулацију за смештај 
свих видова постојеће и планиране саобраћајне 
и друге комуналне инфраструктуре, као што су: 
водовод, атмосферска и канализација отпадних 
вода, електроенергетска, гасоводна и електронска 
комуникациона мрежа. Нови улични коридори 
предвиђени су и дефинисани на графичком прилогу бр. 
2.5.

Коридор	железнице	

Коридор железнице је површина која је 
резервисана за смештај свих инфраструктурних 
објеката пруге и осталих пратећих система. Планирана 
је модернизација и реконструкција магистралне 
железничке пруге бр. 2 (Београд - Стара Пазова - Инђија - 
Суботица - граница Мађарске) тако да се омогући 
одвијање саобраћаја брзинама до 160 km/h на целој 
дужини пруге. 

Генерални пројекат ове пруге је израђен 2009. 
године, и саобраћајно и грађевинско решење као 
такво унето је у План генералне регулације насеља 
Бешка, као и План детаљне регулације реконструкције, 
модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - 
Нови Сад - Суботица - граница Мађарске, деоница Стара 
Пазова - Нови Сад на подручју општине Инђија.

2.6.	БИЛАНС	ПОВРШИНА

3.	 РЕГУЛАЦИОНЕ	 ЛИНИЈЕ	 УЛИЦА	 И	 ЈАВНИХ	
ПОВРШИНА	И	ГРАЂЕВИНСКЕ	ЛИНИЈЕ

3.1.	ПЛАН	ГЕНЕРАЛНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ	

Планом генералне регулације се задржавају 
постојеће регулационе линије, тј. фактичко стање.

Регулационе линије које се спроводе директно 
из Плана су дефинисане постојећим међним и 
новоодређеним тачкама на основу аналитичких 
елемената, као и новоодређеним координатама међних 
тачака (приказаним у прилозима од 2.5.1. до 2.5.9.).

Новоодређеним међним тачкама су дефинисане 
регулационе линије уличних коридора, колских прилаза, 
црпне станице и станице за снабдевање горивом.

Списак новоодређених међних тачака
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Остале регулационе линије ће се дефинисати 
након израде прописаних планова детаљне регулације.

3.2.	ПЛАН	ГЕНЕРАЛНЕ	НИВЕЛАЦИЈЕ	

Планом генералне регулације су задржане 
постојеће коте прелома нивелете саобраћајница, као и 
њихови нагиби (0,04-5,90‰).

Нивелација планираних саобраћајница ће бити 
дефинисана пројектном документацијом.

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,
- парковска површина,
- заштитно зеленило,
- гробље,
- пијаца,
- вашариште,
- канали,
- бунари,
- водоторањ,
- црпна станица,
- ГМРС,
- улични коридори,
- коридори постојеће и планиране пруге.

Новоодређене регулационе линије дефинишу 
следеће површине јавне намене: 
- улични	коридори	(прилози	1,	6,	8,	9) – делови парцела: 
1308, 1311, 2518/1, 2518/2, 2519/1, 2518/3, 2517/6, 2517/1, 
2517/2, 2517/3, 2516/50, 2516/1, 2516/2, 2516/184, 2516/4, 
2516/55, 2516/6, 2516/7, 2516/8, 2516/53, 2516/9, 2516/12, 
2516/11, 290, 299, 477, 769/4, 768, 766, 767, 761/2, 761/1, 
478/1, 489, 491/1, 491/2, 494, 495, 498/1, 498/2, 499, 503, 
504, 508, 509, 512, 513, 516, 517, 761/2, 761/1, 760, 757, 
756/2, 756/1, 752, 751, 747/2, 747/1, 746/4, 743, 742, 739, 
738, 734/2, 696, 695 и 691/2;
- колски	прилази	(прилози	2,	7) – целе парцеле: 2482/1 
и делови парцела:1294, 2482/2, 2482/3, 2482/17 и 2482/5;
- станица	 за	 снабдевање	 горивом	 (прилог	 4) – део 
парцеле 920/4;
- црпна	станица	(прилог	5) – делови парцела : 2224/29 
и 2226/3;
- комплекс	амбуланте	(прилог	3) – целе парцеле: 37/1, 
38/1 и 38/2.

3.4.	ГРАЂЕВИНСКЕ	ЛИНИЈЕ

Грађевинске линије се у већем делу насеља 
поклапају са регулационим линијама. У деловима 
насеља где то није случај, а где постоје изграђени 
објекти, грађевинска линија се утврђује на основу 
позиције већине изграђених објеката, више од 50%. У 
неуређеним и неизграђеним деловима насеља, где је 
прописана обавезна израда плана детаљне регулације, 
грађевинска линија ће се утврдити планом детаљне 
регулације.

Грађевинске линије су дефинисане за сваку врсту 
објекта понаособ у поглављу 4. Правила грађења по 
зонама у којима је предвиђена директна примена плана.

3.5.	 ПРАВИЛА	 ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,	
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ	 И	 ИСПРАВКЕ	 ГРАНИЦА	
ПАРЦЕЛА

 
3.5.1.	Правила	парцелације

На основу новоодређених регулационих линија 
од постојећих парцела у обухвату Плана, деобом се 
образују нове парцеле, које или задржавају постојећу 
или добијају нову намену.

3.5.2.	Правила	препарцелације

Од парцела насталих деобом које добијају 
нову намену и постојећих парцела, препарцелацијом 
се образују нове јединствене грађевинске парцеле 
површина јавне намене.

3.5.3.	Исправка	граница	парцела

У грађевинском подручју насеља Бешка исправка 
граница парцела могућа је у складу са Законом о 
државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15) и Законом о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

4.	 УРБАНИСТИЧКИ	 И	 ДРУГИ	 УСЛОВИ	 ЗА	
УРЕЂЕЊЕ	 И	 ИЗГРАДЊУ	 ПОВРШИНА	 И	
ОБЈЕКАТА	ОД	ОПШТЕГ	ЗНАЧАЈА

Услови за реконструкцију објеката јавне намене 
у оквиру постојећих габарита издаваће се на основу 
овог Плана. Услови за изградњу нових објеката и нових 
простора у комплексима објеката од општег значаја 
ће се стећи по изради одговарајућег плана детаљне 
регулације, односно урбанистичког пројекта. 

У Бешки је заступљеност јавних служби у складу 
са величином насеља и улогом коју има у мрежи насеља 
Општине. Како је у развоју приватна пракса, могуће је да 
се у насељу појаве нови садржаји из домена социјалне и 
здравствене заштите, образовања, културе или спорта, 



Број 23, страна број  1317                         Службени лист општине Инђија                          Четвртак 19. октобар 2017.

што може да допринесе побољшању нивоа и квалитета 
ових услуга.

Ближи услови за уређење и изградњу дати су у 
поглављу 4.1. Правила грађења за грађевинске парцеле 
намењене објектима од општег значаја и пословању, а 
такође су прописани Законима и Правилницима који 
дату област регулишу. 

Управа	и	административни	објекти	(месна	заједница,	
дневни	центри,	пошта	и	сл.)

Објекти месне заједнице и поште се задржавају 
на постојећим локацијама.

Услови за изградњу објеката су:
- индекс заузетости парцеле макс. 50%,
- спратност објекта  макс. П+1+Пк,
- обезбедити приступ објекту лицима са посебним 
потребама,
- обезбедити зелених површина мин. 30%.

 
Објекти	 културе	 и	 сеоски	 домови	
(мултифункционални	 простори,	 дом	 културе,	
библиотеке,	галерије-изложбени	простори	и	сл.)

 
Уређење и изградњу изводити у складу са 

важећим Правилницима који ову област уређују и у 
складу са условима из Плана:
- индекс заузетости парцеле макс. 50%,
- спратност објекта  макс. П+1+Пк,
- обезбедити приступ објекту лицима са посебним 
потребама,
- обезбедити зелених површина мин. 30%.

 Изградњом објеката остварити нове просторе 
за задовољавање потреба становника из области 
културе, мултифункционалне објекте за различите 
врсте културних, образовних и социјалних програма 
(нпр. сала за биоскопске/позоришне представе, клупске 
просторије за организовано окупљање и дружење 
становника насеља различитих старосних доби и 
потреба за употпуњавањем и организовањем слободног 
времена, евентуално и простори других намена). 

Дечија	установа

У оквиру комплекса обезбедити услове за: 
- изграђена површина мин. 5,5 m2/по детету,
- слободна површина мин. 10-15 m2/по детету,
- травнате површине мин. 3 m2/по детету,
- индекс заузетости парцеле макс. 30%,
- спратност објекта  макс. П+Пк
- обезбедити зелених површина мин. 30%.

 
 У оквиру површине отвореног простора 

предвидети терене за игру, простор у који се постављају 
справе са пешчаником а по могућности и „градилиште“ 
за децу. Зелене површине треба да буду декоративно 
обрађене са више цветног материјала, декоративног 

шибља и дрвећа. При избору биљних врста водити 
рачуна да нису отровне, да немају бодље и да одговарају 
условима станишта. Дечије установе се могу отварати и 
у оквиру земљиште остале намене (на основу услова из 
овог Плана) уз услов да задовоље прописане нормативе 
који ову област регулишу.

 
Основна	школа

 
У оквиру комплекса обезбедити:

- изграђених површина мин. 7,5 m2/по ученику,
- слободних површина 25-30 m2/по ученику,
- индекс заузетости парцеле макс. 30%,
- спратност објекта  макс. П+1+Пк,
- обезбедити зелених површина мин. 30%.

 
 Зелене површине школског комплекса по 

могућности формирати ободно, где ће имати функцију 
изолације самог комплекса од приступне саобраћајнице 
и суседа. Зелене површине испред саме зграде школе 
треба да су усклађене са архитектуром, и декоративно 
обрађене са више цветног материјала, декоративног 
шибља и дрвећа. При избору биљних врста водити 
рачуна да нису отровне, да немају бодље и што је веома 
важно, да одговарају условима станишта. 

 
Амбуланта/здравствена	станица,	апотека

 
Објекат се задржава на постојећој локацији уз 

обезбеђивање услова:
- индекс заузетости парцеле макс. 50%,
- спратност објекта  макс. П+2,
- обезбедити зелених површина мин. 30%.

У складу са Законом и Правилницима који уређују 
услове за обављање ветеринарске делатности могућа је 
(ако се укаже потреба) изградња овог садржаја у оквиру 
приватног сектора. 

Изградња ће се вршити у складу са важећим 
прописима који ову област уређују и у складу са 
условима из овог Плана:
- индекс заузетости парцеле макс. 50%,
- спратност објекта  макс. П+1,
- обезбедити зелених површина мин. 30%.

Ватрогасни	дом	

Услови за уређење и изградњу су:
- индекс заузетости парцеле макс. 50%,
- спратност објекта  макс. П+1,
- обезбедити зелених површина мин. 30%.

У оквиру комплекса обезбедити довољан број 
саобраћајних површина (приступних, манипулативних 
и паркинг површина) за возила специјалне намене, 
потребних ширина и радијуса. 
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Комплекс	верског	објекта	

Комплекс верског објекта у насељу је издвојен 
као специфичан, већ дефинисан, са изграђеним 
објектом. Изградња новог верског комплекса, ако се 
појави потреба за тим, може се одобрити у оквиру било 
које зоне у насељу, на грађевинском земљишту претежне 
намене, по условима који важе за зону у којој се објекат 
гради. 

Изградња ће се вршити у складу са важећим 
прописима који предметну област уређују и у складу са 
условима из Плана:
- индекс заузетости парцеле  макс. 50%,
- спратност објекта
 - главни објекат (верски објекат) /у складу са 
Идејним и Главним пројектом/
 - спратност верског објекта је у складу са 
традиционалним и конкретним захтевима верске 
заједнице.
 - други објекат (стамбени, пословни): макс. П+1
 - помоћни објекат         макс. П.
- услови за образовање грађевинске парцеле: 
 - мин. ширина парцеле је 30,0 m и
 - мин. површина парцеле је 1000,0 m2.

5.	 КОРИДОРИ,	 КАПАЦИТЕТИ	 И	 УСЛОВИ	 ЗА	
УРЕЂЕЊЕ	 И	 ИЗГРАДЊУ	 ИНФРАСТРУКТУРЕ	 И	
ЗЕЛЕНИЛА	СА	УСЛОВИМА	ЗА	ПРИКЉУЧЕЊЕ	

5.1.	САОБРАЋАЈНА	ИНФРАСТРУКТУРА

5.1.1.	 Услови	 за	 уређење	 и	 изградњу	 саобраћајне	
инфраструктуре	

Насељска	путна	мрежа
 
У оквиру простора обухваћеног Планом генералне 

регулације насеља Бешка у наредном временском 
периоду, саобраћај ће бити заступљен преко капацитета 
путног-друмског и железничког саобраћаја.

Основна концепција саобраћаја у насељу Бешка 
се заснива на задржавању свих физички дефинисаних 
уличних коридора, њихово потпуно урбанистичко – 
просторно дефинисање (утврђивање парцела свих 
уличних коридора), дефинисање свих потребних 
елемената попречних профила саобраћајница, уз 
њихову изградњу и реконструкцију где је то потребно 
и неопходно. 

Основу саобраћајног система насеља чиниће 
путни - друмски саобраћај, а његов најважнији сегменти 
ће бити постојеће трасе:
- општинских	путева:

o ОП	бр.	1 (Л1, ДП бр. 100 – Крчедин), 
o ОП	бр.	6 (Л6, Бешка–Дунав),
o ОП	бр.	15 (Л15, Нови Карловци–Бешка),
o ОП	бр.	16 (Л16, Инђија–Бешка),
o ОП	бр.	19 (Л19, Бешка–Чортановци),

функционално дефинисаних као главне насељске 
саобраћајнице (ГНС). Трасе ових категорисаних 
путева, као главних насељских саобраћајница у оквиру 
утврђених коридора чиниће основу путног саобраћајног 
система насеља.

У експлоатационом смислу планира се изградња 
недостајућих елемената саобраћајне мреже као и 
рехабилитација, реконструкција и одговарајуће 
опремање свих постојећих саобраћајница у оквиру 
утврђених уличних коридора. Посебан акценат приликом 
даље реализације (кроз пројектовање и техничку 
документацију) у уличним коридорима потребно је дати 
одвођењу воде са коловозних и осталих саобраћајних 
површина.

Утврђивање нових регулационих ширина, 
приликом формирања нових или реконструкције унутар 
постојећих коридора, захтеваће одређена прилагођавања, 
узимајући у обзир хијерархијски ниво саобраћајнице, 
њен положај у мрежи као и просторне могућности, 
које ће бити условљене постојећом изграђеношћу и 
конфигурацијом терена. 

Реконструкцијом траса општинских путева 
(главна насељска саобраћајница – ГНС), побошљаће се 
функционисање насељског саобраћаја, повезаност са 
центром општине, суседним насељима и туристичким 
локалитетима. Такође, неопходна је изградња, као и мере 
реконструкције/рехабилитације ниже хијерархијске 
насељске уличне мреже у циљу повећања безбедности 
насељског саобраћаја. 

Узимајући у обзир геоморфолошке особине 
терена, у целом насељу су евидентне изванредне 
просторне могућности за остварење свих видова 
немоторног саобраћаја. 

Модернизацијом постојећих капацитета 
(пешачке стазе), као и изградњом нових (пешачке и 
бициклистичке стазе), безбедност кретања би се подигла 
на одговарајући ниво. Ови видови немоторних кретања 
били би основни начини савладавања унутарнасељских 
растојања. У оквиру коридора (постојећих/планираних) 
саобраћајница посебно ће се обратити пажња на 
реализацију ових капацитета.

Просторна диспозиција насељских садржаја 
(школа, дечија установа, месна заједница, здравствена 
станица и др.), у центру насеља, дефинисана је у 
ранијем периоду развоја насељске урбане матрице. 
Концентрација централних садржаја у зони укрштања 
два општинска пута, значајно је утицала на величину 
негативних утицаја саобраћајних дешавања на насељске 
функције. У наредном периоду, с обзиром на трасе 
општинских путева (ОП бр. 1, бр. 6, бр. 16 и бр. 19) 
кроз центар, може се очекивати негативан утицај на 
безбедност и проточност саобраћаја у овом делу насеља. 
Величина и кумулативни ефекти негативног утицаја ће 
искључиво зависити од повећања обима саобраћаја на 
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предметним општинским путним правцима. 

Просторним планом општине дефинисана је 
потреба елиминације обимних првенствено транзитних 
токова из насеља, кроз активности на реализацији 
обилазнице општинских путева на правцу југ – исток. 
До коначне реализације обилазнице, као међуфазно 
решење, у случају било каквих промена у обиму 
саобраћајних дешавања у насељу, потребно је предузети 
одређене захвате у циљу побољшања проточности и 
безбедности функционисања насељског саобраћаја (мере 
успоравања саобраћаја у централној зони, одговарајућа 
сигнализација и опрема и др.).

Саобраћајни положај Бешке је врло специфичан 
с обзиром да је насеље позиционирано између два 
магистрална и међународна инфраструктурна система 
највишег ранга (Е-75 и Е-85). Конфигурација терена 
је врло разнолика као последица близине Фрушке горе 
и Дунава, са благим падовима терена. Магистрална 
железничка пруга бр. 2, као и железничка станица Бешка 
су изграђени у ранијем периоду и нису имали значајнији 
утицај на развој насељске матрице, с обзиром на 
тангенцијано пружање уз сам западни део грађевинског 
подручја. Магистрална пруга на правцу Београд – Стара 
Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница са 
Мађарском је плановима највишег нивоа (ППРС, РПП 
АПВ) планирана као двоколосечна за велике брзине. 
Формирање новог пружног коридора је у оквиру насеља 
захтевало одређене корекције уличне мреже у зони 
контакта и посебно укидање могућности укрштања са 
путном мрежом насеља у нивоу.

Такође планским и техничким документима као 
и условима управљача предвиђено је формирање нове 
станице Бешка, ван грађевинског подручја насеља, 
између насеља Бешка и Чортановци.

Унутрашњи саобраћај у оквиру урбаног простора 
насеља Бешка кумулисаће, усмеравати и водити главна 
насеља саобраћајница до свих одредишта у окружењу. 
Због величине насеља и постојећег/перспективног 
транзитног и интерног саобраћаја планира се проширење 
коловоза у оквиру главне насељске саобраћајнице (са 
садашњих 6,0 m на планираних 7,0 m). 

Систем сабирних и приступних саобраћајница 
треба да опслужи насеље и омогући смештај свих 
саобраћајних капацитета у оквиру јавне површине 
уличног коридора. За повезивање насеља са 
пољопривредним и другим сировинским залеђем у 
наредном периоду искористиће се мрежа постојећих и 
планираних атарских и приступних путева.

Дакле, у наредном планском периоду постојаће 
три хијерахијска нивоа насељских саобраћајница:
- главна насељска саобраћајница – ГНС,
- сабирна насељска саобраћајница – СНС и
- приступна насељска саобраћајница – ПНС.

За насеље Бешка важе следећи параметри саобраћајница:

У наредној табели дати су хијерархијски 
дефинисани типови насељских саобраћајница, са 
утврђеним просторним нивоима функционалности у 
насељској мрежи.

Главна насељска саобраћајница (ГНС) ће по 
функцији и изграђености бити најважнији насељски 
саобраћајни капацитет (ширина коловоза 7,0 - мин. 
6,5 m) и она ће кумулисати сав интерни саобраћај на 
нивоу насеља и водиће га ка жељеним одредиштима у 
окружењу. 

Табела профила функције и нивоа функције 
главне насељске саобраћајнице (ГНС) у насељу Бешка:

У оквиру коридора главне насељске 
саобраћајнице имплементирани су и капацитети за 
одвијање пешачког саобраћаја (са обе стране уличног 
коридора уз регулациону линију) што ће омогућити 
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највиши ниво основном насељском комуницирању. 
Дуж трасе главне насељске саобраћајнице кретаће 
се средства јавног превоза и омогућити даљинска 
(транзитна) и интерна кретања. ГНС мора поседовати 
одговарајућу изграђеност, као и простор за независно 
вођење немоторних кретања (пешачке и бициклистичке 
стазе), како би се обезбедио највиши ниво саобраћајне 
услуге. 

Геометријски попречни профил ГНС

Сабирне насељске саобраћајнице (СНС) у насељу 
Бешка ће по изграђености омогућити кретање интерног 
теретног сабраћаја, везе са важнијим насељским 
садржајима, као и повезивати значајне зоне и целине 
са главном насељском саобраћајницом. Заједно са ГНС, 
сабирне насељске саобраћајнице чиниће затворени 
функционални систем са потребном проточношћу при 
свим условима одвијања саобраћаја.

Табела профила функције и нивоа функције 
сабирне насељске саобраћајнице (СНС) у насељу Бешка:

Геометријски попречни профил СНС

Приступне насељске саобраћајнице (ПНС), 
као хијерархијски најниже у мрежи, ће омогућити 
доступност до свих садржаја и објеката, уз примену 
одговарајућих режимских захвата где се за то укаже 
потреба.

Табела профила функције и нивоа функције 
приступне насељске саобраћајнице (ПНС) у насељу 
Бешка:

Геометријски попречни профил ПНС
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Геометријски попречни профил СНС

Приступне насељске саобраћајнице (ПНС), 
као хијерархијски најниже у мрежи, ће омогућити 
доступност до свих садржаја и објеката, уз примену 
одговарајућих режимских захвата где се за то укаже 
потреба.

Табела профила функције и нивоа функције 
приступне насељске саобраћајнице (ПНС) у насељу 
Бешка:

Геометријски попречни профил ПНС

Саобраћајни	чворови	–	раскрснице

Планирана концепција решавања проблематике 
саобраћајних чворова - раскрсница унутар насеља 
подразумева решавање чворних тачака кроз класичне 
површинске раскрснице - са пресецањем саобраћајних 
струја (трокраке и четворокраке), уз евентуално 
разматрање и реализацију потребе за променом типа 
раскрсница, кроз пројектно-техничку документацију 
(раскрснице са пресецањем саобраћајних струја ► 
кружне раскрснице).

Овим Планом није предвиђена редефиниција 
(утврђивање микролокација) раскрсница са раздвајањем 
саобраћајних струја и формирање кружних раскрсница, 
али се оставља могућност за њихову реализацију уколико 
се за тим укаже потреба. Микролокације и оправданост 
ових укрштања се утврђују саобраћајно-техничком 
анализом и просторно-урбанистичким условима. 
Уколико су резултати ових анализа позитивни могуће је 
приступити активностима за планирање и реализацију 
кружних раскрсница, уз обавезну обраду кроз планску 
и/или пројектно-техничку документацију. 

До тада, потребно је реализовати саобраћајно – 
техничку анализу безбедности и проходности 
саобраћајних чворова са предлогом одговарајућих 
режимско - регулаторних мера.

Укрштање насељских саобраћајница са 
новопланираном брзом железничком пругом обавезно 
решавати ван нивоа – денивелационим укрштањима 
типа подвожњак-надвожњак.

Стационарни	саобраћај

У оквиру насеља ће се планирати и простори за 
стационирање возила, код свих важнијих насељских 
садржаја. 

Паркинзи за путничка возила у оквиру коридора 
ГНС и СНС се могу планирати у оквиру уличног коридора - 
слободних површина у регулационом профилу, а у 
коридорима приступних саобраћајница морају бити у 
оквиру парцеле. Могуће је планирати нове паркинге за 
путничка возила у оквиру централне зоне насеља. 

На ободу насеља у оквиру радних садржаја (уз 
општински пут), такође је могуће планирати изградњу 
простора за стационирање теретних возила.

Немоторни	саобраћај

Узимајући у обзир геоморфолошке особине 
терена, насеље Бешка има просторне могућности за 
остварење свих видова немоторног саобраћаја.

Изградњом и модернизацијом постојећих 
капацитета (бициклистичке и пешачке стазе) безбедност 
кретања би се подигла на одговарајући ниво. Ови 

видови немоторних кретања били би основни начини 
савладавања унутарнасељских растојања.

Јавни	превоз

За функционисање јавног аутобуског саобраћаја 
неопходно је обезбедити квалитетно опслуживање 
путника на терминалима-стајалиштима. 

Реконструкцију постојећих, као и евентуалну 
изградњу нових аутобуских стајалишта, извршити у 
складу са условима из овог Плана, као и правилницима 
који ближе регулишу ову проблематику - Правилник 
о ближим саобраћајно-техничким и другим условима 
за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских 
станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник 
РС“, бр. 7/17) и Правилник о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Службени 
гласник РС“, бр. 50/11), тако да се задовоље сви 
критеријуми пријема и отпреме путника, уз повећање 
нивоа услуге и безбедности.

Станице	за	снабдевање	горивима	(ССГ-ма)

Од самог настанка потребе за снабдевање 
горивима транспортних средстава постоје евидентни 
проблеми у уклапању постојећих, али и нових станица 
у урбане/руралне просторе, који се временом у 
функционалном и обликовном смислу мењају.

Станице за снабдевање горивима (ССГ-а) се 
могу сврстати у пратеће садржаје саобраћајница, али и 
у трговинске, комерцијалне, привредне па и комуналне 
садржаје. У складу са наведеним, развој делатности ове 
врсте могуће је планирати у оквиру свих намена које су 
под одређеним условима компатибилне са делатношћу 
која се обавља на станицама за снабдевање горивом. 

Станице за снабдевање горивима, као основни 
путни садржаји и као важни саобраћајни терминали, 
могу се градити уз све путеве, на деоницама унутар и 
ван насеља, придржавајући се основних одредби које 
произилазе из Закона о јавним путевима. 

У појасу уз општинске и остале путеве унутар 
насеља избор микролокације пре свега зависи од 
постојећег броја и стања ССГ-а, зонирања насеља, 
постојећих и планираних намена простора, заштићених 
природних добара, као и других релевантних података 
(стање еколошких параметара, правци дувања 
ветрова, положаја индустријских и других еколошки 
проблематичних садржаја, положаја стамбених зона, 
школа и свих других садржаја где је могуће потенцијално 
угрожавање животне средине).

Реализација евентуалних нових ССГ-а (бензинске 
и гасне станице) у обухвату Плана ће се вршити на 
основу претходно урађеног Плана детаљне регулације  
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(ПДР-е) или урбанистичког пројекта (УП-а)1 уз 
обавезно испуњавање инфраструктурних, комуналних, 
еколошких и осталих услова микролокације. 

Опште смернице - критеријуми за избор 
микролокације ССГ-а могу се поделити у три групе:
1. саобраћајне смернице - усмерење ка циљу лаке 
доступности (мање вожње због снабдевања горивом) и 
ка циљу безбедности (што мања саобраћајна сметња), 
дефинисаних кроз опредељења: 
- повољне микролокације су улазно-излазни правци у 
насељу, радне и складишне зоне, уз гараже, сервисе, 
радионице и слично, 
- избегавање микролокација на главним градским 
саобраћајницама – транзитним путевима кроз насеље, 
- избегавање микролокација у близинама високо 
оптерећених раскрсница и чворова, оштрих кривина, 
непрегледних места, као и у близини инфраструктурних 
система (гасовода, нафтовода, далековода и др.),
- избегавање микролокација на начин да не ометају, 
прекидају и заузимају површине за динамички саобраћај, 
посебно токове нeмоторног саобраћаја (пешаци и 
бициклисти),
- препорука за насељске ССГ-е: на 10000 становника и 
гравитацију од око 3000 возила; 
2. просторно-урбанистичке смернице: усмерење ка 
циљу одговарајућег броја (мањи број станица мањег 
капацитета) и ка циљу амбијенталног уклапања (што 
квалитетније архитектонско уклапање у постојећу 
изграђеност), дефинисаних кроз опредељења: 
- повољне микролокације су зоне са мањим густинама 
насељености, у близини централних делова насеља, 
- избор ССГ-а са минималним садржајима (точење 
горива) и са што мањим заузимањем површине (тзв. 
„дворишне – градске“), 
- ССГ својим изгледом и архитектонским решењима 
треба да буде укомпонована у околину и са одговарајућим 
и сврсисходним осветљењем;
3. еколошке смернице: усмерење ка циљу смањења 
директних и индиректних утицаја на еколошке 
параметре (на земљиште, ваздух и воду), дефинисаних 
кроз опредељења:
- избор микролокације на начин да што мање 
потенцијално угрожава околне становнике (удаљеност 
50-100 m од стамбених објеката, физичко раздвајање од 
пешачких стаза и слично),
- избегавање микролокација у близинама школа, вртића, 
јавних установа и густо насељених стамбених зона, где 
се потенцијално може очекивати већи број људи,
- заштиту околине (посебно воде) максимално 
обезбедити затвореним системом одводњавања са 
вишестепеним системом (сепаратори и таложници) уз 
редовно одржавање система,
_________________
1 Уколико није дефинисана грађевинска парцела ССГ-ма односно ако 
је потребно дефинисати грађевинско земљиште и регулацију, односно 
извршити разграничење површина јавне и остале намене обавезна 
је израда ПДР-е, док је за случајеве реконструкције постојећих или 
изградње нових садржаја ССГ-ма, ако се не мења регулација обавезна 
израда УП-а.

- хортикултурно оплемењивање микролокације у циљу 
заштите водотокова, загађивања ваздуха и визуелног 
скривања од оних који се ССГ-е не користе.

Железнички	саобраћај

Железнички саобраћај је присутан преко следећих 
капацитета:
- једноколосечне неелектрификоване пруге (магистралне 
бр. 2 (Е-85) у мрежи), (Београд) – Стара Пазова – 
Нови Сад - Суботица - државна граница - (Kelebia) 
(карактеристике пруге: макс. V=100 кm/h, 225 KN 
осовински притисак);
- станице Бешка (путничко – робна).

Да би железнички саобраћај заузео своје место у 
превозу робе и путника, неопходно је у наредном периоду 
спровести све мере које би довеле до реафирмације овог 
вида саобраћаја:
- изградња (двоколосечне пруге са електрификацијом, 
нове станице Бешка), модернизација и реконструкција 
постојећих капацитета;
- побољшање техничко-експлоатационих карактеристика 
(пруге великих брзина макс. V=160-200 кm/h).

Коридор	железнице

Ширина железничког коридора је утврђена 
законском регулативом и износи мин. 16,0 m, што 
представља простор који је резервисан за смештај свих 
садржаја у функцији пруге неопходних за безбедно 
одвијања саобраћаја. Овим планом није предвиђено 
отварање нових путних прелаза у нивоу са постојећом 
магистралном пругом. Укрштај нове трасе брзе пруге са 
насељском саобраћајницом планиран је денивелационо. 
Услови за уређење унутар овог коридора су дефинисани 
законском, подзаконском и регулативом управљача – 
„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. У складу 
са тим, сви продори и укрштања са железничком 
пругом биће дефинисана кроз посебне техничке услове 
управљача кроз обједињену процедуру. 

5.1.2.	Услови	за	изградњу	саобраћајне	инфраструктуре	

Општи услов за изградњу саобраћајне 
инфраструктуре је израда Идејних и пројеката за 
грађевинску дозволу, за све саобраћајне капацитете уз 
придржавање одредби:
- Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-
УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС);
- Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/13 
и 91/15);
- Закона о безбедности и интероперабилности железнице 
(„Службени гласник РС“, бр. 104/13, 66/15, 92/15 и 9/16-
УС);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 
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елементи јавног пута („Службени гласник РС“, бр. 
50/11);
- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим 
условима за изградњу, одржавање и експлоатацију 
аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени 
гласник РС“, бр. 7/17);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.

Општински	путеви

заштитни	појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и 
саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 5 m 
(са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног 
појаса на спољну страну),
- појас контролисане изградње, као површина са 
спољне стране од границе заштитног појаса на којој се 
ограничава врста и обим изградње објеката и исте је 
ширине као и заштитни појас (5 m).

општински	 пут са следећим програмско-пројектним 
елементима:
- коридор ширине 20 m ван насеља, унутар насеља 
постојећа ширина коридора,
- рачунска брзина Vrac = (50) 60 km/h,
- коловоз ширине 6,0 m (2х2,75 m саобраћајне траке + 
2х0,25 m ивичне траке),
- банкина ширине 1,0 m,
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај 
(оптерећење мин. 60 kN по осовини),
- једнострани нагиб коловоза,
- укрштање са категорисаном путном мрежом 
површинске (сигналисане) раскрснице,
- паркирање у оквиру коридора дозвољено.

Главна	 насељска	 саобраћајница	 (део	 траса	
општинских	путева)
 

У коридору главне насељске саобраћајнице 
је потребно планирати реконструкцију општинских 
путева и саобраћајних прикључака на исте са следећим 
пројектним елементима:
- задржава се постојећа регулација главне насељске 
саобраћајнице,
- проширење коловоза (траса општинског пута) на 
ширину ► 7,0 m, тј. две саобраћајне траке са ширином 
од 3,25 m и ивичним тракама (ивичњацима) од 0,25 m, 
- носивост коловозне конструкције је за средње тежак 
саобраћај (мин. оптерећење 60 kN по осовини),
- нагиб коловоза је једностран,
- паркирање путничких возила је ван коловоза у 
регулационом профилу, ивично или сепаратисано,
- главну насељску саобраћајницу искористити за вођење 
интерног теретног, транзитног и јавног саобраћаја,
- бициклистичке стазе изводити/обележавати обострано 
уз проточне саобраћајне траке, као једносмерне са 
ширином од 1,5 (мин. 1,3) m или као двосмерне са 
ширином од 2,5 (мин. 2,1) m,
- вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске 

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

Сабирне	насељске	саобраћајнице
- задржава се постојећа регулација уличних коридора 
сабирних саобраћајница, а у деловима насеља где се 
уводи нова регулација мин. ширина уличног коридора 
је 12,0 m,
- коловоз сабирне саобраћајнице је ширине 6,0 m (2х3,0 
m), а мин. 5,5 m (2х2,75 m);
- носивост коловозне конструкције за сабирне 
саобраћајнице је за средњи или лак саобраћај (мин. 
оптерећење 60 kN по осовини)
- нагиб коловоза је једностран,
- паркирање у оквиру уличног коридора организовати 
ван коловоза, ивично или сепарисано, зависно од 
конкретне ситуације,
- вођење пешачких токова вршити по пешачким стазама, 
ширине мин. 1,5 m, обострано уз регулациону линију.
 
Приступне	насељске	саобраћајнице
- приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и 
једносмерни саобраћај, у зависности од мобилности у 
зони и дужине улице, а у деловима насеља где се уводи 
нова регулација минимална ширина уличног коридора 
је 8,0 m,
- саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две 
траке 2х2,75 (мин. 2х2,5) m или за једносмерни саобраћај, 
са ширином 3,5 m (мин. 3,0 m) са мимоилазницама (ако 
се за њима укаже потреба),
- носивост коловозне конструкције у овим улицама је за 
лак саобраћај (оптерећење 60 kN по осовини),
- паркирање путничких возила у регулационом профилу 
није дозвољено,
- нагиб коловоза је једностран,
- раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да 
омогућују задовољавајућу прегледност и безбедност,
- пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине 
мин. 1,2 m.

Колски	прилази	парцелама

У оквиру обухвата плана планиране су осим 
приступних саобраћајница (делимично изграђених) и 
колски прилази чија је функција везана за обезбеђење 
прилаза парцелама. Ширине коловоза, као и диспозиција 
су утврђени на основу локалних услова. 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),
- колско прилазе изводити искључиво за колски приступ 
грађевинским парцелама;
- у деловима насеља где се уводи нова регулација мин. 
ширина коридора колског- прилаза је 2,5 m,
- примена свих осталих услова изградње као и за 
све остале саобраћајнице у оквиру обухвата плана 
(коловозне конструкција, услови одвођењевања), 
- немоторни (пешачко-бициклистички) саобраћај 
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обављати заједно на истим површинама.
 
Саобраћајни	терминали

Аутобуска	стајалишта

Приликом реконструкције постојећих и 
изградње нових аутобуских стајалишта придржавати 
се одредби Закона o превозу у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 
62/06 и 31/11) и Правилника о ближим саобраћајно 
-техничким и другим условима за изградњу, одржавање 
и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских 
стајалишта („Службени гласник РС“, бр. 7/17). Такође, 
потребно је придржавати се следећих услова: 
- ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 
3,25 m (изузетно 3,0 m);
- дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 
13,0 m за један аутобус, односно, 26,0 m за два или за 
зглобни аутобус;
- коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора 
бити пројектована и изведена за осовинско оптерећење 
за средње тежак саобраћај (мин. 60 kN по осовини);
- одводњавање воде са стајалишта извести са падом од 
2% од ивице коловоза.

Станице	за	снабдевање	горивима	(ССГ)

Приликом изградње и реконструкције објеката и 
саобраћајних терминала (као и за остале комплементарне 
садржаје) потребно је претходно извршити саобраћајна 
и еколошка истраживања, која ће дати одговарајућа 
решења, у складу са условима из законске и подзаконске 
регулативе, која се односи на ову проблематику - Закон 
o транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 
104/16), Правилник о изградњи постројења за запаљиве 
течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих 
течности („Службени лист СФРЈ“, бр. 20/71 и 23/71) и 
Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом 
моторних возила и о ускладиштавању и претакању 
горива („Службени лист СФРЈ“, бр. 27/71, 29/71 и 
„Службени гласник РС“, бр. 108/13).
 
Стационарни	саобраћај

Паркинге за путничка возила треба пројектовати 
у виду ламела са паркинг местима (5,0 х 2,5 m) уз ивицу 
коловоза у оквиру насељских саобраћајница (ГНС и 
СНС).

Паркинге за теретна возила пројектовати (у радним 
зонама, блокови бр. 3, бр. 23 и бр. 24) као пролазне са 
косим постављањем (45°, 60°) и са димензијама паркинг 
места (7,5 х 3,5 m или 18,0х3,5 m).

Препоруке норматива за паркирање путничких 
возила који одговарају насељским садржајима, степену 
моторизације (178,07 ПА/1000 становника2) и локалним 
условима које би требало узети у обзир код изградње 
или реконструкције су:
    ПМ/1000 m2

- становање   12  
- производња   20  
- пословање   20   
- трговина   50   
- хотели     30 
- ресторани   80

Евентуалне гараже за путничка возила градити 
од савремених материјала са обезбеђењем простора за 
гаражно место димензија 5,5х4,0 m.

Саобраћајно манипулативне површине паркинга 
извести од савремене коловозне конструкције.

Бициклистичке	стазе

Приликом пројектовања бициклистичких стаза 
потребно је придржавати се услова за пројектовање 
истих, са ширином од мин. 2,1 m за двосмерни и мин. 1,3 
m за једносмерни саобраћај, са подлогом од асфалта или 
бетона. Обавезно је обележавање свих бициклистичких 
капацитета одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. 

Бициклистичке стазе ће бити изграђене у главној 
насељској саобраћајници, према ситуацији на графичком 
приказу бр. 2.5.

Пешачке	стазе

Пешачке стазе пројектовати са минималном 
ширином од 1,2 m или већом, у зависности од положаја у 
оквиру хијерархије мреже, обима кретања и просторних 
могућности, од асфалта, бетона или префабрикованих 
елемената. Нове садржаје (јавне, пословне, спортско-
рекреативне и др.) обавезно повезати са сепарисаном 
пешачком стазом задовољавајућег капацитета.

Железнички	саобраћај

Општи и посебни услови за изградњу у коридору 
железнице су:
- заштитни пружни појас у ширини од 100 m (са обе 
стране, рачунајући од осе крајњих колосека), где је 
дозвољена изградња по селективном приступу и по 
условима железнице;
- у заштитном појасу на удаљености од 50 m од осе 
колосека пруге не могу се планирати објекти као што 
су рудници, каменоломи, индустрија хемијских и 
експлозивних производа, постројења других сличних 
објеката;
_________________
2 Подаци о степену моторизације су преузети из публикације 
ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 2012. године
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- пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, 
у ширини од 8 m, у насељеном месту 6 m, рачунајући од 
осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни 
простор у висини од 14 m. Пружни појас обухвата 
и земљишни простор службених места (станица, 
стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који 
обухвата све техничко - технолошке објекте, инсталације 
и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута;
- заштитни зелени појас могуће ја планирати на 
растојању мин. 10 m од пружног појаса односно 16-18 
m од осе колосека;
- инфраструктурни појас је земљишни појас са обе 
стране пруге, у ширини од 25 m, рачунајући од 
осе крајњих колосека који функционално служи за 
употребу, одржавање и технолошки развој капацитета 
инфраструктуре;
- у инфраструктурном појасу забрањено је одлагање 
отпада, смећа и изливање отпадних вода;
- у инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, 
изузетно се могу градити објекти који нису у функцији 
железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности 
управљача инфраструктуре у форми решења. и уколико 
је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким 
планом локалне самоуправе. Локална самоуправа је на 
основу урбанистичког плана о свом трошку прописује и 
спроводи мере заштите тих објеката;
- ако је због просторних ограничења планирана изградња 
објеката на растојању мањем од 25 m, због омогућавања 
приступа железничкој инфраструктури објекти се могу 
планирати на следећи начин:
     ▪ пруга је у нивоу терена - објекти се планирају на 
мин. 13 m од осе најближег колосека, али не мање од 5 
m од стабилних постројења електричне вуче,
    ▪ објекте планирати ван граница земљишта чији је 
корисник железница;
- могуће je планирати друмске саобраћајнице паралелно 
са пругом, али тако да размак између железничке пруге 
и пута буде толики да се између њих могу поставити сви 
уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја 
на прузи и путу, с тим да износи најмање 8,0 m, 
рачунајући од осовине најближег колосека до најближе 
тачке горњег строја пута (банкина);
- укрштања насељске путне мреже (постојећи укрштаји 
пруге са насељским саобраћајницама) са железничком 
пругом задржати на постојећим микролокацијама као 
путне прелазе у нивоу, уз перспективно сагледавање 
могућности њихове редукције (укидања). Обавезно 
је осигурање постојећих путних прелаза у нивоу са 
одговарајућом саобраћајном сигнализацијом;
- укрштања комуналне инфраструктуре (водовод, 
канализација, гасовод и други цевоводи) планирати 
под углом од 90°, изузетно не мањим од 60°. Дубина 
укопавања испод железничке пруге мора износити мин. 
1,8 m мерено од горње коте ивице прага до коте горње 
ивице заштитне цеви цевовода;
- укрштај насељске мреже са новим правцем брзе пруге 
планирати у денивелацији – подвожњак.

5.1.3.	 Услови	 за	 прикључење	 на	 саобраћајну	
инфраструктуру	

Грађевинским парцелама обезбедити колски 
прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу, 
минималне ширине у зависности од зоне основне 
намене (дато у поглављу II тачка 4. Правила грађења по 
зонама у којима је предвиђена директна примена плана), 
уз сагласност управљача над саобраћајницом - путем. 

5.2.	ВОДНА	И	КОМУНАЛНА	ИНФРАСТРУКТУРА

5.2.1.	 Услови	 за	 уређење	 водне	 и	 комуналне	
инфраструктуре

Водни	објекти	за	коришћење	вода

Снабдевање водом насеља Бешка ће се и 
надаље одвијати преко локалног изворишта-бунара. 
Према решењима из Генералног пројекта регионалног 
водоводног система „Источни Срем“, насеље ће се 
прикључити на овај систем и на тај начин обезбедити 
довољне количине квалитетне воде за све потребе. У 
пројекту је извршена анализа потребних количина за 
пијаћом водом на бази стварних испоручених, продатих 
количина воде за 2004. годину. У месецу максималне 
потрошње воде регистрована је количина од 160 l/стан/
дан, док је годишња просечна потрошња 120 l/стан/дан.

На основу увида у рачуницу из пројекта, видљиво 
је да је за Бешку неопходно обезбедити око 30 l/s, што 
значи да у овом тренутку недостаје 14 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.

Водоводном мрежом потребно је обезбедити 
снабдевање питком водом свих улица и објеката, као и за 
потребе заштите од пожара. Обзиром да постојећа мрежа 
на појединим местима, ни пречником ни положајем не 
задовољава садашње потребе, потребно је предвидети 
полагање цевовода у свим новопланираним улицама, 
као и реконструкцију и замену цевовода тамо где је то 
неопходно. Новопланирану мрежу везати у прстен како 
би се обезбедило квалитетно снабдевање, тј. стварање 
уских грла у потрошњи. 

Водни	 објекти	 за	 сакупљање,	 одвођење	 и	
пречишћавање	отпадних	вода	и	заштиту	вода

Канализационим системом треба омогућити 
одвођење санитарних отпадних вода из насеља до 
постројења за пречишћавање отпадних вода. Мрежа је 
планирана до свих објеката и корисника простора на 
посматраном подручју, а траса канализационих водова се 
планира дуж постoјећих и новопланираних саобраћајница 
користећи расположиве просторе и падове терена. 
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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. До изградње 
насељске канализационе мреже дозвољена је изградња 
водонепропусних септичких јама на мин. 3,0 m од свих 
објеката и границе парцеле, које ће се према потребама, 
празнити аутоцистернама ангажовањем надлежног 
комуналног предузећа.

Што се индустријских отпадних вода тиче, оне 
ће се решавати посебним системом. Зависно од врсте 
и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно 
пречишћавање кроз предтретман до нивоа квалитета који 
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у 
јавну канализацију, па ће се тек онда ићи на заједничко 
пречишћавање са санитарном отпадном водом.

Услови предтретмана индустријских отпадних 
вода треба да:
- заштите здравље особља које ради на одржавању 
канализационих система,
- заштите канализациони систем и објекте на њему,
- заштите процес пречишћавања отпадних вода на 
централном уређају и 
- обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних 
вода материје које се мало или никако не одстрањују на 
централном уређају за пречишћавање отпадних вода, а 
које могу угрозити захтевани квалитет вода реципијента.

Предиђено је да се прикупљене отпадне воде 
насеља Бешка усмере ка планираној црпној станици ЦС 
„Бешка“, а одатле магистралним канализационим водом 
препумпавају ка насељу Инђија, одакле се потом краком 
Инђија-Стара Пазова-Нова Пазова препумпава на месту 
улива у Дунав код војног аеродорома у Батајници. Црпна 
станица канализације се налази на ободу насеља у краку 
улице Мике Антића и од ње је положен потисни вод у 
дужини од око 1 km, а по његовом завршетку, предвиђено 
је да се одвођење воде врши гравитациомним путем.

Одвођење атмосферске воде врши се отвореним 
каналима са уливима у канале и потоке 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.

5.2.2.	 Услови	 за	 изградњу	 водне	 и	 комуналне	
инфраструктуре

Снабдевање	водом
- довршити изградњу регионалног подсистема „Инђија“, 
према усвојеном пројекту регионалног водоводног 
система „Источни Срем“;
- израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће 
и изградњу нове водоводне мреже;
- извршити изградњу неопходних објеката на мрежи 

(резервоар, црпна станица итд.), како би се комплетирао 
цео систем, а тиме и обезбедили потребни капацитети;
- дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што мање 
слепих огранака;
- избор цевног материјала усвојити према важећим 
прописима и стандардима;
- трасу водоводне мреже полагати између две 
регулационе линије у уличном фронту, по могућности у 
зелени појас. Трасу полагати са једне стране улице или 
обострано зависно од ширине уличног фронта;
- пролазак испод саобраћајница и укрштање са 
осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном 
заштитном цеви;
- 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 покрити цело насеље и 
обезбедити прикључке за сва домаћинства и индустрију;
- трасе фекалне канализације полагати по осовини 
уличног профила тј. саобраћајнице;
- минимални пречник уличних канала не сме бити мањи 
од ø200 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;
- прикупљене отпадне воде, црпном станицом усмерити 
ка систему регионалне канализације и даље ка 
постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) на 
Дунаву и пречистити до степена који пропише надлежно 
водопривредно предузеће;
- извршити предтретман отпадне воде индустрије до 
нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке 
услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда 
их упустити у насељску канализациону мрежу;
- сви радови на пројектовању и изградњи канализационог 
система морају се извести у складу са законом и уз 
сагласност надлежног комуналног предузећа.

Одвођење	атмосферских	вода
- у зони централних садржаја изградити зацевљену 
атмосферску канализациону мрежу са уличним 
сливницим и системом ригола и каналета;
- трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице 
(претходне трасе отворених канала) или испод коловоза 
по осовини коловозне траке;
- реципијенти су отворени канали по ободу насеља и 
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поток Патка;
- одвођење атмосферских вода из индустријских зона и 
комплекса вршити искључиво преко сепаратора уља и 
масти;
- у улицама по ободу насеља реконструисати отворене 
канале дуж саобраћајница и вршити њихово редовно 
чишћење и одржавање;
- не дозвољава се било каква градња на траси отворених 
канала која може довести до њиховог рушења и 
затрпавања;
- све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, 
обавезно зацевити према важећим прописима и 
стандардима;
- улив атмосферских вода у маелиоративне канале 
извести путем уређених испуста који су осигурани од 
ерозије и који не залазе у протицајни профил канала;
- крајњи реципијент за прихват свих отпадних вода на 
подручју Инђије биће поток Патка;
- забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, 
усоправање и дизање нивоа воде, чиме би се могао 
пореметити постојећи режим вода на објектима и у 
земљишту.

Услови	 за	 прикључење	 на	 водну	 и	 комуналну	
инфраструктуру

- прикључење главног 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 главног објекта на канализациону 
мрежу извести према условима надлежног комуналног 
предузећа. До изградње насељске канализационе мреже 
дозвољена је изградња водонепропусних септичких јама 
на мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле;
- условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, 
могу се без пречишћавања упустити у отворену каналску 
мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Отпадне 
воде настале као резултат технолошког процеса, пре 
упуштања у насељски канализациони систем обавезно 
пречистити путем примарног пречишћавања унутар 
самог комплекса. Све зауљене воде пре упуштања у 
атмосферску канализацију пречистити на сепаратору 
уља и брзоталоживих примеса.

5.3.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА	ИНФРАСТРУКТУРА

5.3.1.	 Услови	 за	 уређење	 електроенергетске	
инфраструктуре

Напајање електричном енергијом потрошача у 
насељу Бешка у наредном планском периоду обезбедиће 
се из трафостанице 110/20 kV „Инђија“.

Напајање насеља ће се вршити са 20 kV напонског 
нивоа, преко дистрибутивних трафостаница, које могу 

бити монтажно-бетонске, зидане или стубне.

У насељу постоји изграђена електроенергетска 
мрежа, која ће се у наредном периоду развијати 
према потребама развоја конзума. Изградњом 
нових трафостаница 20/0,4 kV напонског преноса и 
реконструкцијом постојећих обезбедиће се довољно 
капацитета за све потрошаче. 

Постојећу нисконапонску мрежу изграђену на 
дрвеним стубовима потребно је реконструисати. 

Планирана електроенергетска мрежа ће 
бити углавном надземна на бетонским и гвоздено-
решеткастим стубовима, а по потреби се може градити 
и подземно. У деловима насеља где су планиране радне 
зоне, централни садржаји и спортско-рекреативне 
површине мрежа ће се каблирати, а трасе каблова 
планирају се обострано дуж улица.

Планирана нисконапонска мрежа може бити 
изграђена продужавањем постојеће мреже у складу 
са потребама и на местима где постоје потребни 
технички и електроенергетски услови или изградњом 
нове нисконапонске мреже (надземне или подземне) на 
местима где не постоји постојећа мрежа.

Надземна нисконапонска мрежа ће бити 
формирана монтирањем нисконапонских проводника 
самоносивог кабловског снопа (или проводника типа 
Al/Čе) на претходно постављеним типским стубовима 
нисконапонске мреже или мешовитог вода. Овај тип 
нисконапонске мреже градити на јавним површинама у 
путним појасевима саобраћајних коридора.

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 јавним површинама у путним 
појасевима саобраћајних коридора или њиховом 
уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих 
ограда) објеката купаца, уколико се ови грађевински 
елементи буду градили на регулационим линијама 
парцела.

У случају да се постојећа нисконапонска мрежа 
мора продужити, потребно је постојећу надземну мрежу 
продужавати одговарајућом надземном мрежом, а 
подземну мрежу продужавати одговарајућом подземном 
мрежом.

Изградњу нове нисконапонске мреже и подземних 
нисконапонских водова, мора пратити и изградња 
одговарајућих дистрибутивних трансформаторских 
станица и пратеће средњенапонске мреже.

Поправљање квалитета испоруке и напонских 



Број 23, страна број  1328                          Службени лист општине Инђија                         Четвртак 19. октобар 2017.

прилика у мрежи решаваће се локално, по потреби, 
изградњом нових средњенапонских и нисконапонских 
објеката. Градиће се углавном монтажно-бетонске, 
компактне, стубне, зидане и узидане трафостанице. 
Највећи број трафостаница градиће се у радним зонама 
и подручјима где је планирано становање.

Тип трансформаторске станице (стубна, 
монтажно-бетонска, компактна, зидана или узидана) 
који ће бити одабран за изградњу, зависиће од 
типа средњенапонске мреже на коју ће се нова 
трансформаторска станица прикључити. 

Мрежа јавног осветљења ће се каблирати у 
деловима насеља где је електроенергетска мрежа 
каблирана, а у деловима насеља где је електроенергетска 
мрежа надземна, светиљке за јавно осветљење ће се 
постављати по стубовима електроенергетске мреже. 
Мрежу јавног осветљења дуж главних саобраћајница 
треба реконструисати, а у делу насеља са централним 
садржајем поставити расветна тела на украсне 
канделабре.

Мрежу јавног осветљења реконструисати, тј. 
градити нову, у складу са новим технологијама развоја 
расветних тела и захтевима енергетске ефикасности.

У наредном периоду потребно је део електричне 
енергије произведен из конвенционалних извора 
супституисати енергијом из неконвенционалних - 
извора обновљиве енергије.

У циљу рационалне употребе квалитетних 
енергената и повећања енергетске ефикасности потребно 
је применити мере енергетске ефикасности, како у 
производним објектима, преносној и дистрибутивној 
мрежи, тако и при коришћењу електричне енергије у 
секторима потрошње, тј. крајњих корисника енергетских 
услуга.

5.3.2.	 Услови	 за	 изградњу	 електроенергетске	
инфраструктуре

Електроенергетска мрежа у насељу ће 
бити надземна, грађена на бетонским и гвоздено 
решеткастим стубовима, а по потреби се може градити 
и подземно, у складу са условима надлежног оператора 
дистрибутивног система електричне енергије.

Правила	 за	 изградњу	 надземне	 и	 подземне	
електроенергетске	мреже:

- електроенергетску мрежу градити у складу са 
Правилником о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона 
1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 65/88 и 
„Службени лист СРЈ“, бр. 18/92);
- стубове надземног вода градити као слободностојеће;
- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на 
мин. 0,5 m од саобраћајница;
- висина најнижег проводника не сме бити мања од 

6,0 m;
- сигурносна удаљеност 20 kV вода од неприступачних 
делова објеката треба да буде мин. 3,0 m, а сигурносна 
удаљеност од приступачних делова објекта треба да буде 
4,0 m;
- при паралелном вођењу енергетских каблова до 10 
kV и електронских комуникационих каблова, најмање 
растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове 
напона преко 10 kV;
- при укрштању енергетских и електронских 
комуникационих каблова угао укрштања треба да буде 
око 90°;
- није дозвољено полагање електроенергетских каблова 
изнад електронских комуникационих каблова, сем при 
укрштању, при чему мин. вертикално растојање мора 
бити 0,5 m;
- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви 
водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној 
равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће 
од 0,5 m;
- није дозвољено полагање електроенергетског кабла 
изнад или испод цеви водовода или канализације;
- при укрштању електроенергетских каблова са 
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити 
веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 
0,5 m. 

Услови	за	изградњу	јавног	осветљењa:

- светиљке за осветљење саобраћајница у зони 
централних садржаја, радним зонама, спортско-
рекреативним и парковским површинама поставити 
на стубове расвете и декоративне канделабре поред 
саобраћајница и пешачких стаза;
- у осталим зонама 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;
- 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 



Број 23, страна број  1329                         Службени лист општине Инђија                          Четвртак 19. октобар 2017.

слободан простор правоугаоног облика минималних 
димензија 5,8х6,3 m за изградњу једноструке, а 
7,1х6,3 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 
4,2х2,75 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.

Услови	 за	 реконструкцију	 надземне	 
електроенергетске	 мреже	 иобјеката 
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, а подразумева замену стубова, проводника 
или уређаја и опреме за уземљење и заштиту, као и 
трансформацију напона, поштујући постојећу трасу 
вода и локацију трансформаторских станица.

Услови	 за	 изградњу	 енергетских	 производних	
објеката	 (соларне	 електране,	 електране	 на	 биогас,	
биогориво	идр.)

Производни објекти (биомаса, биогас, соларне 
електране и др.) капацитета мањих од 10 MVA, који ће се 
прикључивати на јавну електроенергетску мрежу према 
условима надлежног оператора дистрибутивног система 
електричне енергије, или користити за сопствене 
потребе, могу се градити у радним комплексима на 
основу плана:
- могу се градити садржаји у функцији енергетског 
производног објекта: објекат који производи 
енергију (топлотну, електричну), соларни колектори, 
трансформаторско и разводно постројење, пословни 
објекат, средњенапонски подземни водови;
- комплекс опремити инфраструктуром коју захтева ова 
врста енергетског објекта;
- соларни панели се могу постављати на објекте, стубове 
или на тло преко носача;
- електроенергетску мрежу и осталу неопходну 
инфраструктуру у функцији производног енергетског 
објекта каблирати. 

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“, бр. 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 и 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;
2) за напонски ниво од 110 kV и изнад 110 kV, 30 m.

Услови	 за	 прикључење	 на	 електроенергетску	
инфраструктуру:

- 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; 
- за кориснике са предвиђеном максималном 
једновременом снагом до 100 кW прикључење ће се 
вршити нисконапонским подземним водом директно из 
трансформаторске станице;
- 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;
- уколико је захтевана максимална једновремена снага 
до 150 кW, за више локацијски блиских или суседних 
објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих 
купаца електричне енергије обезбедиће се изградњом 
дистрибутивних трансформаторских станица на јавној 
површини. Потребан број трансформаторских станица 
ће зависити од броја купаца и захтеване максималне 
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једновремене снаге.

5.4.	ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА	ИНФРАСТРУКТУРА

5.4.1.	 Услови	 за	 уређење	 термоенергетске	
инфраструктуре

У насељу Бешка постоји изграђена гасоводна 
инфраструктура. Изграђена је дистрибутивна гасоводна 
мрежа од ПЕ (полиетиленских) и челичних цеви у 
уличним коридорима са кућним гасним прикључцима, 
као и МРС (мерно регулационе станице) за широку 
потрошњу, комуналне и привредне потрошаче. 

Постојећи капацитет и положај гасоводне 
инфраструктуре пружа могућност даљег развоја и 
проширења у циљу задовољења потреба за природним 
гасом свих корисника (постојећи и планирани 
потрошачи) на овом простору, а да се при томе не 
наруши безбедно, квалитетно и стабилно снабдевање 
потрошача природног гаса. 

Потребно је обезбедити снабдевање гасом свих 
потрошача на простору обухвата Плана.

Потребно је предвидети полагање дистрибутивне 
гасоводне мреже у постојећим и новопланираним 
уличним коридорима, за комуналне потрошаче и широку 
потрошњу. За индустријске потрошаче предвиђа се 
полагање дистрибутивних гасовода из ГМРС „Бешка“ 
и постојеће уличне дистрибутивне гасоводне мреже до 
потрошача.

Гасоводну мрежу са пратећим објектима везати 
у прстен, како би се обезбедило квалитетно снабдевање 
свих потрошача и омогућиле хаваријске интервенције 
на гасоводној мрежи без прекидања снабдевања гасом 
осталих потрошача. 

За планиране потрошаче гас ће се обезбедити 
из постојеће дистрибутивне гасоводне мреже, односно 
проширењем постојеће дистрибутивне гасоводне мреже 
у насељу.
 
5.4.2.	 Услови	 за	 изградњу	 термоенергетске	
инфраструктуре

Приликом	 изградње	 термоенергетске	
инфраструктуре	 потребно	 je	 придржавати	 се	
следећих	услова:
- за уређење и изградњу термоенергетске инфраструктуре 
испоштовати услове који су дати у Правилнику о 
условима за несметан и безбедан транспорт природног 
гаса гасоводима притиска већег од 16 barа („Службени 
гласник РС“, бр. 37/13 и 87/15), Правилнику о условима 
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 barа („Службени гласник 
РС“, бр. 86/15), Правилнику о изградњи постројења за 
запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању 
запаљивих течности („Службени лист СРЈ“, бр. 20/71 и 

23/71). При пројектовању и изградњи гасне котларнице 
придржавати се Правилника о техничким нормативима 
за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90).

У насељу гасовод градити у регулационом појасу 
саобраћајница.

Минимална дозвољена хоризонтална растојања 
подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у 
којима стално или повремено борави већи број људи (од 
ближе ивице цеви до темеља објекта) су:

Растојања дата у табели се могу изузетно смањити 
на минимално 1,0 m, уз примену додатних мера заштите, 
при чему се не сме угрозити стабилност објеката.

Минимална дозвољена растојања спољне ивице 
подземних челичних гасовода 10 bar <MOP≤ 16 bar и 
челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим 
гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Минимална дозвољена растојања спољне ивице 
подземних челичних и ПЕ гасовода MOP ≤ 4bar са другим 
гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Минимална хоризонтална растојања подземних 
гасовода од надземне електро мреже и стубова 
далековода су:
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23/71). При пројектовању и изградњи гасне котларнице 
придржавати се Правилника о техничким нормативима 
за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90).

У насељу гасовод градити у регулационом појасу 
саобраћајница.

Минимална дозвољена хоризонтална растојања 
подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у 
којима стално или повремено борави већи број људи (од 
ближе ивице цеви до темеља објекта) су:

Растојања дата у табели се могу изузетно смањити 
на минимално 1,0 m, уз примену додатних мера заштите, 
при чему се не сме угрозити стабилност објеката.

Минимална дозвољена растојања спољне ивице 
подземних челичних гасовода 10 bar <MOP≤ 16 bar и 
челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим 
гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Минимална дозвољена растојања спољне ивице 
подземних челичних и ПЕ гасовода MOP ≤ 4bar са другим 
гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

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

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од 
темеља стуба далековода, при чему не сме се угрозити 
стабилност стуба.

ЛОКАЦИЈА МРС, МС И РС

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

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

МРС морају бити ограђене како би се спречио 
приступ неовлашћеним лицима. Ограда мерно-
регулационе станице мора да обухвати зоне опасности и 
мора бити минималне висине 2,0 m.

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

Уколико је мерно-регулациона станица на 
отвореном простору, са или без надстрешнице, ограда 
мора бити удаљена минимално 10,0 m од станице.

Ако се МРС налази у ограђеном простору 
индустријског објекта може бити и без сопствене ограде, 
али видно обележена таблама упозорења и заштићена од 
удара возила.

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

Минималнo хоризонталнo растојањe МРС, МС 
и РС од железничких пруга мери се од ближе шине, а 
растојање од јавних путева мери се од ивице коловоза.

За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС 
минималнo хоризонталнo растојањe се мери од зида 
објекта.

За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном 
простору, са или без надстрешнице, растојање се мери 
од најближег потенцијалног места истицања гаса.

На укрштању гасовода са путевима, пругама, 
каналима, угао осе гасовода према тим објектима мора 
да износи између 60° и 90°.

На укрштању гасовода са насељским 
саобраћајницама, као и водотоцима са водним огледалом 
ширим од 5,0 m, угао осе гасовода према тим објектима 
по правилу мора да износи 90°.

Угао укрштања на местима где је то технички 
оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°.

За извођење укрштања гасовода са 
инфраструктурним објектима са углом мањим од 
60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност 
управљача, односно оператора над тим објектима.

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm 
мерено од горње ивице гасовода.

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

Од минималне дубине укопавања цеви може 
се одступити уз навођење оправданих разлога за тај 
поступак при чему се морају предвидети повећане мере 
безбедности, али тако да минимална дубина укопавања 
не може бити мања од 50 cm.

У зависности од притиска заштитни појас 
гасовода је:
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од осе 
гасовода на обе стране;
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од 
осе гасовода на обе стране;
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе 
гасовода на обе стране;
4) за челичне гасоводе 10 bar < MOP ≤ 16 bar - по 3 m од 
осе гасовода на обе стране.

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити 
радови и друге активности изузев пољопривредних 
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радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператера 
дистрибутивног система.

У заштитном појасу гасовода забрањено је садити 
дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу 
од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште 
обрађује дубље од 0,5 m.

Приликом изградње гасовода укрштање гасовода 
и јавних путева врши се у складу захтевима овог 
правилника и условима управљача јавног пута.

Испод електрификованих железничких пруга 
мора бити урађена двострука изолација гасовода у 
дужини од 50 m са обе стране пружног појаса.

Услови	 за	 прикључење	 на	 термоенергетску	
инфраструктуру

Прикључење на гасоводну инфраструктуру 
извести у складу са условима и сагласностима 
добијеним од надлежног дистрибутера за гас и у складу 
са одредбама Правилнику о условима за несметану 
и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16 barа („Службени гласник РС“, бр. 86/15).

5.5.	 ЕЛЕКТРОНСКА	 КОМУНИКАЦИОНА	 (ЕК)	
ИНФРАСТРУКТУРА

5.5.1.	Услови	за	уређење	ЕК	инфраструктуре

У наредном периоду планира се економичан 
развој и даље осавремењавање ЕК чворишта у циљу 
пружања нових сервиса корисницима, повећање броја 
телефонских претплатника кроз даљу децентрализацију 
ЕК мреже.

Спојни путеви ка крајњим комутационим 
ташкама оствариваће се оптичким каблом. Оптички 
кабл, као будући основни вид преноса у међумесним 
мрежама, потребно је увести и у локалне везе, тј. у све 
нивое преноса.

Месна електронска комуникациона мрежа ће бити 
каблирана, а по потреби се може градити и надземно. 

У циљу ефикаснијег решавања нереализованих 
захтева за телефонским прикључцима, децентрализације 
претплатничке приступне мреже и обезбеђења нових 
услуга претплатницима приступну мрежу градити 
применом приступних претплатничких концентрација 
типа МСАН (вишесервисни приступни чвор) или 
ДСЛАМ (дигитални претплатнички приступни 
мултиплексер).

Такође, планира се увођење оптичких каблова и у 
домен приступне мреже, у почетку повезивањем правних 
лица (бизнис претплатника) на оптичку мрежу, а касније 
и осталих претплатника у циљу потпуне дигитализације 
система и могућности пружања најквалитетнијих и 

најбржих услуга и различитих сервиса (говор, подаци, 
мултимедијални сервиси и сл.).

Полагање оптичких каблова планирати и до 
базних станица мобилне телефоније.

Сви потребни будући оптички каблови полагаће 
се у већ постојеће и планиране резервне цеви ø40 mm 
које се полажу приликом изградње приступних мрежа и 
у постојећу кабловску канализацију.

Тамо где је то економски и временски исплативо 
користити бежичну, радио технологију. Посебну пажњу 
усмерити на могућност коришћења WiMAX технологије.

У наредном планском периоду развој мобилних 
комуникација, засниваће се на примени најсавременијих 
ЕК технологија у циљу пружања најсавременијих услуга 
и сервиса, у складу са Европским стандардима.

До краја планског периода постојећи и будући 
оператери мобилних комуникација ће инсталирати 
комутационо-управљачке центре на локацијама које 
омогућавају оптимално повезивање за фиксном ЕК 
мрежом на подручју Плана. На истом подручју базне 
станице мобилних комуникација ће се градити у складу 
са плановима развоја оператера мобилних комуникација.

За међусобно повезивање комутационо-
управљачких центара и контролора радио базних 
станица, користиће се фиксна ЕК мрежа или радио 
релејне станице. Ове радио релејне станице ће бити 
на локацијама базних радио станица. Уређаји РБС и 
радио релејних станица биће инсталирани у постојећим 
објектима уз минималне адаптације, на крововима 
постојећих објеката (кровна контејнерска варијанта, или 
на земљи (контејнерска варијанта)). Антене базних радио 
станица и радио релејних станица ће бити монтиране 
на типским носачима који се фиксирају за постојеће 
грађевинске објекте, или на посебним слободностојећим 
антенским стубовима.

Постојећа поштанска јединица у Бешки ће 
задовољавати потребе квалитетног одвијања поштанског 
саобраћаја и у наредном планском периоду.

5.5.2.	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 
и надземно у уличним коридорима;
- стубове ЕК мреже градити као слободностојеће;
- КДС мрежа се може поставити и на стубове 
нисконапонске електроенергетске мреже у складу 
са сагласношћу и условима надлежног оператора 
дистрибутивног система електричне енергије;
- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на 
мин. 0,5 m од саобраћајница;
- висина најнижег проводника не сме бити мања од 
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6,0 m;
- 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 миниров и 0,1-0,15 у микроров у коловозу, 
тротоару сл.;
- у коридорима државних путева каблови који се граде 
паралелно са државним путем, морају бити постављени 
минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила 
пута - ножице насипа трупа пута или спољне ивице 
путног канала за одводњавање;
- укрштање са путем извести искључиво механичким 
подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни 
пут у прописаној заштитној цеви;
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини 
између крајњих тачака попречног профила пута, увећана 
за по 3,0 m са сваке стране;
- минимална дубина постављања каблова и заштитних 
цеви (при укрштању са државним путем) износи 1,35-
1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до горње 
коте заштитне цеви;
- минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње 
коте заштитне цеви износи 1,0-1,2 m;
- укрштање планираних инсталација са путем удаљити 
од постојећих укрштања инсталација са путем на мин. 
10,0 m;
- 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 мора бити: 0,05 m;
- 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 
производљивог 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;
- 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 индустријски путеви, коловози, 
колски прелази, паркинг простори или неке друге 
површине са тврдим застором прекривају трасу 
наведених постојећих EK каблова, исти морају бити 
израђени од решеткстих “МЕ-БА” елемената да би се 
омогућио стални приступ EK кабловима, или се на целој 
дужини EK кабла коју прекрива коловоз, колски прилаз, 
паркинг простор и сл., мора планирати полагање празне 
заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm (поред трасе 
постојећег кабла на дубини од око 0,8–1,0 m). Дужина 
празне положене ПВЦ цеви мора бити таква да излази 
са сваке стране коловоза, колског прилаза, паркинг 
простора или неке друге површине са тврдим застором 
за око 0,05 m;
- за потребе удаљених корисника, може се градити 
бежична (РР) електронска комуникациона мрежа.

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

- објекти за смештај електронских комуникационих 
уређаја мобилне комуникационе мреже и опреме за 
РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, 
радио релејних станица, као и антене и антенски носачи 
могу се поставити у оквиру објекта или на слободном 
простору у оквиру парцела у јавној својини, пре свега 
у власништву локалне самоуправе (или, евентуално, 
у или на објекту или у оквиру парцеле појединачних 
корисника), по могућности на ободу насеља;
- слободностојеће антенске стубове, као носаче антена 
по могућности градити у радним зонама и на периферији 
насеља;
- слободностојећи антенски стубови, као носачи антена, 
не могу се градити у комплексима школа, вртића, домова 
здравља, старачких домова и слично;
- у централним деловима насеља као носаче антена 
користити постојеће антенске стубове и објекте;
- објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ 
опреме може бити зидани или монтажни;
- комплекс са електронском комуникационом опремом и 
антенски стуб морају бити ограђени;
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- напајање електричном енергијом вршиће се из 
нисконапонске мреже 0,4 кV;
- до комплекса за смештај мобилне комуникационе 
опреме и антенских стубова са антенама обезбедити 
приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне 
саобраћајнице;
- слободне површине комплекса озеленити.

Услови	 за	 изградњу	 објеката	 за	 постављање	
електронске	 комуникационе	 опреме	 и	 уређаја	
(ИПАН)

ИПАН, МСАН, миниДСЛАМ 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.

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.

5.6.	 УСЛОВИ	 ЗА	 УРЕЂЕЊЕ	 ЗЕЛЕНИХ	 И	
СЛОБОДНИХ	ПОВРШИНА

5.6.1.	Општи	услови

Да би озелењавање насеља дало очекиване 
резултате у будућности нужно је:
- поштовати просторне диспозиције разних категорија 
зеленила дефинисаних овим Планом;
- поштовати проценат заступљености разних категорија 
зеленила у зонама и целинама основних намена у 
насељу;
- за делове насеља у којима је предвиђена даља 
урбанистичка разрада применити опште поставке дате 
овим Планом;
- у деловима насеља који се даље не разрађују 
урбанистичком документацијом, озелењавање ће се 
спроводити према условима издатим у складу са овим 
Планом и осталом техничком документацијом у складу 
са Законом. За озелењавање је неопходна геодетска 
подлога са снимљеном хоризонталном и вертикалном 
представом терена и комплетном инфраструктуром. 
Озелењавање ускладити са подземном и надземном 
инфраструктуром и техничким нормативима за 
пројектовање зелених површина. Дрвеће садити на 
минималној удаљености од:

   o водовода 1,5 m
   o канализације 1,5 m
   o електрокабла 2,5 m
   o ЕК инфраструктура 2,0 m
   o гасовода 1,5 m 
- однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, саднице I 
класе минимум 4-5 година старости, а учешће аутохтоних 
врста мин. 20% (оптимум 50%).

При формирању заштитног и линијског зеленила 
уз саобраћајнице руководити се, одредбама Закона о 
јавним путевима, а уз канале Закона о водама.

5.6.2.	Зелене	површине	јавног	коришћења

Паркови

Парк од свих зелених површина има највећи 
ефекат остварења функција побољшања микроклимата 
и организације одмора и рекреације становништва. То 
је зелена површина, која композиционо чини целину, у 
којој мрежа парковских путева и стаза повезује остале 
композиоционе елементе: пољане, платое са местима 
за одмор, игру деце и забаву, рекреацију. У том смислу 
треба уредити постојеће парковске површине. 

Зонирањем површина могу се издвојити следеће 
функционалне зоне од укупне површине парка:
- миран одмор и шетња,
- рекрација (трим стазе, справе за вежбање и мањи 
спортски терени) и  
- дечија игралишта (за предшколски узраст).

У оквиру парковске површине не могу се градити 
објекти чија је функција супротна основној функцији 
парка.

У укупном билансу парка алеје, путеви и стазе 
треба да заузму од 5-20% површине. Парк опремити 
вртно-архитектонским елементима и уредити у вртно-
пејсажном или мешовитом стилу. Најмање 70% 
површине парка треба да буде под зеленилом.

Скверови	и	друге	јавне	зелене	површине

Основне елементе сквера треба да чине платои, 
стазе и различите категорије засада. Стазе и платои треба 
да чине до 35% територије сквера, зелене површине 60-
65% (од тога цветњаци 2-4%), а објекти 0-5% од укупне 
површине. Значајни садржаји сквера су различити 
урбано-архитектонски елементи: справе за игру деце, 
урбани мобилијар, елементи спољног осветљења и др.

Улично	зеленило

Основни задатак ових зелених површина је да 
изолују пешачке токове и ободне зграде од колског 
саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и 
микроклиматске услове и повећају естетске квалитете 
градског пејсажа.
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Од укупне површине уличног коридора 30% треба 
да је под зеленилом. У свим улицама у којима постоји 
довољна ширина уличног профила треба формирати 
једностране или двостране дрвореде или засаде шибља. 
У ширим уличним профилима могуће је формирати 
групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. 
Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза 
и тротоара буде између 2,5-3,5 m. Ради безбедности 
саобраћаја дрвеће садити на мин. 2,0 m од ивице 
коловоза, а шибље на мин. 2,0 m од ивице зелене траке. 
Растојање стабала од тротоара треба да буде минимум 
1m, а у зависности од избора врста. Растојање између 
дрворедних садница је најмање 5,0 m, а у зависности од 
врсте креће се од 5,0-15,0 m. 

Композициони принципи озелењавања улица 
треба да стварају максималне погодности за кретање 
возила и пешака, као и заштиту станова од буке и 
атмосферских гасова. Неопходно је стварати и повољније 
услове за сагледавање пејсажа у току кретања.

За сваку улицу, у којој не постоје дрвореди, 
изабрати по једну врсту дрвећа (липа, дивљи кестен, 
јавор, млеч и др.) и тиме обезбедити индивидуалност 
улице. При избору врста за улично зеленило треба водити 
рачуна да сем декоративних својстава (фенолошке 
особине), буду прилагођене условима раста у уличним 
профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет 
земљишта, прашина, гасови). Постојеће дврвореде 
неговати и заштитити. При формирању заштитног и 
линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се 
одредбама Закона о јавним путевима.

5.6.3.	Зелене	површине	ограниченог	коришћења

Спортско-рекреативне	површине

Спортско-рекреативне и површине намењене 
туризму, подразумевају организовање пасивног и 
активног одмора и рекреације. Зеленило спортско-
рекреативних површина треба да чини 40-50% од 
укупне површине комплекса и треба да буде решено као 
парковско зеленило. Спортско-рекреативне површине 
треба да буду заштићене од ветра и добро повезане 
са осталим деловима насеља. Зеленило спортско-
рекреативних површина треба да буде распоређено 
тако да створи сенку на јужним експозицијама. 
Његова функција је пре свега заштитна, мелиоративна, 
санитарно-хигијенска и друштвено-социјална. 
Постојеће спортско-рекреативне површине и планиране 
терене за мале спортове и рекреацију, треба уредити у 
складу са овим концептом. 

Зелене	 површине	 комплекса	школе	 и	 предшколске	
установе

При решавању слободног простора школског 
комплекса, треба задовољити две основне функције: 
санитарно-хигијенску и фискултурно-рекреативну. За 
наше нормативе величина школског дворишта треба да 
буде од 25-35 m2 по ученику.

Најчешћи облик у решавању уређења школског 
дворишта је комбинација геометријског и пејзажног 
стила. Основне површине које школско двориште треба 
да обухвата сем објеката су: отворене површине за 
физичку културу, економско двориште, школски врт и 
слободне зелене површине.

Зелене површине треба да чине 40-50% школског 
комплекса и најчешће се постављају ободно, где ће 
имати функцију изолације самог комплекса од околних 
саобраћајница и суседа. Овај зелени тампон треба да 
буде довољно густ и широк, састављен од четинарског и 
листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне 
микроклиматске услове, смањио буку и задржао 
издувне гасове и прашину са околних саобраћајница. 
Зелене површине испред саме зграде школе треба да су 
потчињене архитектури и декоративно обрађене са више 
цветног материјала, декоративног шибља и дрвећа. При 
избору биљних врста водити рачуна да нису отровне, 
да немају бодље и, што је веома важно, да одговарају 
условима станишта. Избор врста треба да буде 
довољно разноврстан да би ученике упознао са биљним 
богатством. У исте сврхе треба формирати школски 
врт, који треба да се састоји из повртњака, цветињака, 
дендро-врта, воћњака, по могућности и тераријума.

Предшколска установа треба да пружи услове 
за безбедан боравак деце и да задовољи здравствено-
хигијенске услове. Потребно је предвидети величину 
отвореног простора од 10-15 m2 по детету. У оквиру ових 
површина потребно је предвидети терене за игру деце 
(лоптом, ритмичке игре, слободно кретање и трчање, 
трим стазу), простор у који се постављају справе са 
пешчаником, а по могућности и “градилиште” за децу и 
башту за гајење цвећа и поврћа. Зелене површине треба 
да буду уређене на исти начин као и зелене површине 
школског комплекса. 

Постојећи комплекс школе и предшколске 
установе уредити према овом концепту, у складу са 
просторним могућностима.

Зелене	површине	радних	садржаја

Зеленило радних садржаја представља саставни 
део насељског система зеленила. Главне функције ових 
зелених површина су стварање повољног микроклимата, 
заштита од прашине и гасова, као и стварање слободних 
простора за краћи одмор радника.

Зеленило треба формирати унутар радних 
комплекса, тако да заузима мин. 30% површине парцеле/
комплекса. У оквиру овог процента треба формирати 
заштитно зеленило ободом комплекса.

Избор биљних врста одређује се према 
карактеристикама производње, карактеру и 
концентрацији штетних материја, а такође њиховим 
еколошким, функционалним и декоративним својствима. 
Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на 
гасове, дим и прашину.
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У зони радних садржаја зеленило треба да 
омогући изолацију главних административних и јавних 
објеката, као и главних пешачких праваца и да створи 
одређену просторну композицију у комплексу, да одвоји 
платое за миран одмор и сл.

Зелене	површине	у	оквиру	становања

Зелене површине у оквиру породичног становања

У укупном билансу површина под зеленилом, ова 
категорија зеленила има великог удела, јер претежна 
намена у насељу је управо породично становање. Ова 
категорија зеленила је важна са санитарно-хигијенског 
становишта, а пружа и интимније повезивање човека са 
природом. 

Врт око куће обезбеђује мир, хигијенске услове 
становања без буке и прашине и ствара могућност 
активног одмора. У врту могу да постоје следеће 
функционалне целине: предврт, простор намењен 
мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак и 
економски део.

Композицију врта треба да чине различите 
категорије биљних врста, грађевински и вртно-
архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних 
врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу 
са околним пејзажом и општим условима средине (мора 
се узети у обзир и отпорност дрвећа и шибља према 
диму и штетним гасовима).

Основу сваког врта треба да чини добро урађен и 
негован травњак. Проценат озелењености грађевинских 
парцела треба да буде најмање 30%. 

Зелене	површине	у	оквиру	породичног	становања	са	
радом

Зелене површине у оквиру становања са радом 
треба да чине мин. 30% површине парцеле. Треба 
да обезбеде хигијенске услове становања и рада 
формирањем заштитног зеленила око раадних садржаја 
уз примену аутохтоних лишћарских врсте. У делу 
парцеле где су смештени административни објекти 
и они намењени становању, могуће је коришћење 
декоративних дендролошких врста, укључујући и 
четинарске. Није дозвољено коришћење инвазивних 
врста.

Зелене	 површине	 у	 оквиру	 вишепородичног	
становања

У оквиру вишепородичног становања, треба 
обезбедити просторе за миран одмор, паркинг просторе 
и просторе за контејнере. Основна улога ових површина 
је побољшање животне средине, односно микроклиме, 
одмор и пасивна рекреација. Ове зелене површине 
треба повезивати са осталим категоријама зеленила 
у јединствен систем, а пешачким стазама остварити 

најкраће правце ка околним садржајима.
Зелене површине треба уредити садњом линијског 

зеленила или група лишћара, четинара и шибља, где је 
однос четинара и лишћара 1:3, а 2-2,5% површина треба 
да је под цветњацима. 

5.6.4.	Зелене	површине	специјалне	намене

Заштитно	зеленило

Главна функција ових зелених површина је 
смањење неповољних услова микросредине - ублажавање 
доминантних ветрова, смањење индустријског загађења 
и неповољног дејстава саобраћаја, везивање земљишта 
и заштита од ерозије. 

Предвидети формирање заштитног зеленила 
у оквиру комуналних површина од лишћарских 
врста аутохтоног порекла. Озелењавање изворишта 
водоснабдевања ускладити са зонама санитарне 
заштите изворишта, а према Правилнику о начину 
одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта 
за водоснабдевање.

Избор врста за заштитно зеленило је одређен 
биљногеографским, фитоценолошким и станишним 
условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал 
отпоран на природне и новостворене станишне услове 
(јасен, јавор, граб, багрем, црвена зова).

Зелене	површине	гробља

Зелене површине гробља треба уредити у 
парковском стилу, а ободом комплекса формирати појас 
заштитног зеленила (ширине 10-15,0 m). Код изразито 
архитектонске концепције гробља однос површина за 
сахрањивање према осталим садржајима је 60:40%, док 
је код пејзажне 40:60%.

Избор садног материјала треба да је такав да се 
избегава претерано засенчење, околина треба да буде 
достојанствена и мирна, са превагом зелене боје разних 
нијанси. У појасу зеленила формирају се места за одмор, 
пре свега у близини улаза и прилаза гробљу. Треба 
тежити постизању јединственог обележавања гробова.

6.	ОПШТА	ПРАВИЛА	УРЕЂЕЊА	ПРОСТОРА

Основни циљ при изради Плана је био формирање 
жељеног урбаног пејсажа насеља, који треба да буде 
достигнут. То је постигнуто поштовањем природних 
фактора и створених услова, распоредом насељског 
зеленила и мреже комуналних објеката, те дефинисањем 
саобраћајних капацитета за све видове саобраћаја. 
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6.1.	 ПРИРОДНА	 И	 НЕПОКРЕТНА	 КУЛТУРНА	
ДОБРА	

6.1.1.	Заштита	природних	добара	

У обухвату Плана нема заштићених подручја 
природних добара, али је у циљу заштите биодиверзитета 
у граници обухвата Плана, потребно је применити 
мере заштите природе које се односе на мере заштите 
еколошких коридора (локални еколошки коридори) и 
формирање зелених површина урбаних подручја.

Опште мере заштите еколошких коридора:
• Није дозвољена промена намена површина под 
вегетацијом у природном и блиско-природном стању са 
улогом еколошких коридора
• Поплочавање и изградњу обала водотока/канала са 
функцијом еколошких коридора свести на минимум уз 
примену еколошки повољних техничких решења;
• Обезбедити отвореност канала са улогом еколошких 
коридора на целој дужини (извршити ревитализацију 
коридора код зацевљених деоница) и обезбедити 
проходност уређењем зеленила у зони црпних станица;
• Прибавити посебне услове заштите природе за израду 
техничке документације приликом:

o регулације канала;
o изградње и/или обнављања саобраћајница које 

се укрштају са еколошким коридорима;
• Избегавати директно осветљење обале и применити 
одговарајућа техничка решења заштите природних и 
блиско природних делова коридора од утицаја светлости, 
применом одговарајућих планских и техничких 
решења (смањена висина светлосних тела усмереност 
светлосних снопова према саобраћајницама и објектима 
примена посебног светлосног спектра на осетљивим 
локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву 
половину ноћи и сл). Применити засторе којима се 
спречава расипање светлости према небу, односно према 
осетљивим подручјима еколошке мреже.
• Приобално земљиште канала/водотока треба да 
има травну вегетацију у ширини од најмање 4 m, a 
оптимално 8 m код локалних коридора (у случају ужег 
пojaca приобалног земљишта од наведених вредности 
обезбедити травни пojac до границе водног земљишта). 
Травна вегетација се одржава редовним кошењем. 
Забрањено je узурпирати приобално земљиште коридора 
преоравањем, изградњом објеката и сл.

Посебне мере очувања функционалности и проходности 
коридора:
• Tоком изградње и функционисања објеката чија je 
намена директно везама за воду и/или обалу спречити 
ширење последица евентуалног акцидентног изливања 
горива и уља у еколошки коридор постављањем 
пливајућих завеса на одговарајућим локацијама. Гориво 
и уље просуто на површниу воде, као и друге загађујуће 
материје. Mopajy ce покупити у најкраћем могућем 
року нпр. употребом cansorb-a. За заштиту околних 
екосистема од последица евентуалне дисперзије горива 
воденом површином предвидети одговарајуће хемијско-

физичке мере (нпр. употреба средства BioVersal за 
поспешивање разградње нафтних деривата) и биолошке 
мере санације (према посебним условима надлежне 
институције за заштиту природе).
• Ha простору еколошког коридора управљање отпадом 
врши ce у складу са Законом о управљању отпадом 
(“Службени гласних PC”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и 
другим важећим прописима.
• Далеководне објекте и електроенергетску 
инфраструктуру изоловати и обележити тако да ce на 
минимум сведе могућност електрокуције (страдања 
услед удара струје) и колизије (механичког удара у 
жице) летећих организама носаче изолатора изоловати 
пластичним навлакама изолаторе поставити на носаче у 
положају на доле, a жице обележити на упадљив начин.
• Због еколошког значаја простора план озелењавања 
треба да буде саставни део планске и пројектне 
документације. Озелењавање треба да ce остварује 
паралелно са изградњом објеката

o забрањено je сађење инвазивних врста у 
простору еколошког коридора, а током уређења зелених 
површина, одстранити присутне самоникле јединке 
инвазивних врста;

o обезбедити редовно одржавање зелених 
површина,
• Приликом парцелисања обезбедити континуитет обале 
са вегетацијом у природном или блископриродном 
стању. Овај појас приобаља поред ceoje улоге кључног 
станишта и еколошког коридора може да садржи 
пешачку стазу.
• Уређењем окућница и простора око нестамбених 
објеката, дефинисањем правила озелењавања и 
удаљености објеката од обале канала, као и дефинисањем 
типова ограда уз обалу (забрана изградње ограда 
непроходних за ситне животиње, уз примену еколошки 
прихватљивих елемената са отворима већим од 10 cm) 
обезбедити проходност обале канала и водотокова за 
ситне животиње.

Концепт озелењавања унутар граница Плана:
• формирати систем јавног зеленила, повећати приоритет 
зелених површина броја и разноврсности постојећих 
категорија јавног зеленила и одржавати га у блиско 
природном стању;
• учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да 
буде минимално 20% и оптимално 50%, a примену 
четинарских врста (максимум 20%) ограничити само 
на интезивно одржаваним зеленим површинама са 
наглашеном естетском наменом;
• очувати зелене површине унутар стамбених блокова 
у зони породичног (индивидуалног) и вишепородичног 
становања и блокова са становањем као преовлађујућом 
наменом и повезати их у целину;
• приликом озелењавања комплекса, блокова и локација 
намењених за производњу, пословање и услуге, 
формирати више спратова зеленила са што већим 
процентом аутохтоних врста и користити примерке 
егзота за кoje je потврђено да се добро адаптирају датим 
условима средине и не спадају у категорију инвазивних, 
како би се обезбедила заштита околног простора од 
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ширења последица загађивања;
• дуж фреквентних саобраћајница формирати и 
одржавати густ зелени пojac од врста на аерозагађење, 
са израженом санитарном функцијом, средњег и високог 
ефекта редукције буке у комбинацији са жбуњем, 
а паркинг просторе равномерно покрити високим 
лишћарима;
•  избегавати примену инвазивних врста током уређења 
зелених површина и подизања заштитног зеленила.

Мере заштите геолошког и палеонтолошког наслеђа

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, оштећавања или крађе.

 
6.1.2.	Заштита	непокретних	културних	добара

У структури непокретног наслеђа Бешке издвајају 
се две просторне културно-историјске целине (Центар 
села Бешка и Старо језгро села Бешка) као и известан 
број појединачних објеката који својим архитектонским 
и обликовним карактеристикама указују на разноврсност 
и размерно дуг историјски и урбани континуитет овог 
насеља. Постојеће целине и објекти изван њих су 
настајали у дугом временском периоду, почев од друге 
половине XVIII века све до првих деценија XX века.

У оквиру непокретног културног наслеђа 
заступљени су: сакрална архитектура (СПЦ Св. 
Ваведења Богородице, једини објекат који има статус 
споменика културе), објекти јавног карактера настали 
у периоду Војне границе и непосредно након њеног 
развојачења (зграда старе карауле, мензулана, зграда 
некадашње општине 

(1894. године), a данас месне канцеларије у 
Улици краља Петра број 1 и зграда старе школе у 
Улици Цара Душана број 5), као и већи број стамбених 
и стамбено пословних објеката са елементима 
архитектонских стилова који су се развијали крајем 
XIX и у првим деценијама XX века. Насеље се 
нарочито интензивно архитектонски уобличава након 
досељавања подунавских Немаца који су, почев од 1860. 
године, почели да подижу репрезентативне, изразито 
декоративне стамбене објекте са карактеристичним 
колским улазом (тзв. „ајнфортом“) и богато украшеним 
дрвеним капијама.

Утицај различитих историјских околности je 
довео до тога да народно градитељство готово да није 
сачувано.

Посебан сегмент представљају спомен обележја 
и спомен плоче посвећене мештанима страдалим у току 
Првог и Другог светског рата.

И поред тога што je током времена дошло до 
уништења или делимичне девастације градитељског 

фонда, сви горе побројани објекти су потврда 
једног континуираног урбаног развоја оличеног у 
репрезентативним сакралним, јавним и приватним 
објектима који су задржали своју препознатљиву 
структуру и архитектонске одлике.

Структура	и	вредновање	НКД-а

Структуру НКД у посматраној зони обухвата ПГР 
насеља Бешка чине споменици културе (проглашена 
НКД-a): СПЦ Ваведења Богородице (статус добра - 
споменик културе од великог значаја) и споменик 
стрељаним мештанима села Бешка на месном гробљу 
(статус добра - споменик културе) и добра под 
претходном заштитом која чине две просторно културно-
историјске целине: ПКИЦ „Центар села Бешка“ и ПКИЦ 
„Старо језгро села Бешка“, 7 објеката изван наведених 
просторно културно-историјских целина и археолошки 
локалитет „Железничка станица“, те 3 спомен обележја 
у центру села.

Вредност посматране структуре споменичког 
наслеђа лежи у чињеници да оно представља 
сведочанство једног значајног периода развоја насеља 
Бешка. Њихова вредност je далеко већа ако се сагледава 
целокупна генеза настанка насеља. Такође, вредност 
ових објеката лежи и у чињеници да део њих, посебно 
оних око главне сеоске раскрснице у центру села 
предстваља препознатљиве реперне тачке самог места.

Смернице	заштите	НКД

Служба заштите инсистира на очувању 
споменичких вредности побројаних појединачних 
грађевинских објекта, која су сведочанстава развоја и 
трансформације насеља.

Амбијентална заштита простора третирана je на 
нивоу очувања постојеће регулационе и грађевинске 
линије. Висинску регулацију заштићених објеката 
потребно je задржати на постојећем нивоу.

Заштита археолошког наслеђа као непокретности 
под претходном заштитом спроводи се на целокупном 
пордучју обухвата Плана, a реализује се кроз израду 
појединачних услова заштите НКД-а приликом било које 
интервенције у простору током изградње грађевинских 
и инфраструктурних објеката која подразумева извођење 
земљаних радова.

Услови	заштите	непокретног	наслеђа	у	зони	обухвата	
ПГР	насеља	Бешка

Општи Услови заштите
- дозвољено урбанистичко, комунално и хортикултурно 
опремање, уређење и одржавање простора у зони 
обухвата плана око НКД-а који се штите;
- очување постојеће уличне матрице и карактеристика 
просторне организације;
- задржавање хоризонталне регулације и положаја 
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грађевинске линије;
- забрањено увођење производних делатности и 
делатности које могу угрозити заштићена НКД-а и 
човекову животну околину;
- забрањено депоновање штетних и запаљивих материја 
у непосредној близини заштићених НКД-а у зони 
обухвата плана;
- забрањено je подизања објеката у непосредној 
близини заштићених НКД-а, који својом архитектуром, 
габаритима или наменом могу угрозити споменичка 
својства штићених непокретних културних добара;
- очување постојећих визура непокретних културних 
добара као реперних објеката.

Посебни Услови заштите
- очување висинске регулације, уличних фронтова 
објеката и његовог стилског израза, композиције, 
карактеристичних елемента архитектуре, хоризонталног 
и вертикалног габарита, конструктивних и декоративних 
елемената екстеријера и ентеријера;
- очување карактеристичне материјализације урбаног 
мобилијара;
- забрана свих радова који могу угрозити и утицати на 
статичку стабилност заштићених НКД-а;
- дозвољене су грађевинске интервенције на обнови и 
ревитализацији, конзервацији, санацији и адаптацији 
НКД-а који се штите, као и промене намене делова или 
целине истих, према појединачним условима службе 
заштите;
- очување нивоа изграђености парцела на којима се 
налазе НКД-а који се штите, уз могућност подизања 
нових сталних и привремених објеката искључиво 
у функцији непокретног културног добра, према 
појединачним условима службе заштите;
- за све грађевинске интервенције на непокретним 
културним добрима која се штите и њиховим 
припадајућим парцелама потребно je прибављање 
појединачних услова службе заштите, за било коју врсту 
грађевинске интервенције.

Услови заштите археолошког наслеђа на подручију 
обухвата ПГР насеља Бешка

Посебни услови заштите важе за зону археолошког 
локалитета „Железничка станица“:
- дозвољена je изградња инфраструктуре и извођење 
грађевинских радова уз претходно прибављање 
појединачних мера заштите и обезбеђивање заштитних 
археолошких ископавања, праћење радова и адекватну 
презентацију налаза.

Ha преосталом делу обухвата Плана, приликом 
изградњи инфрастуктурних прикључака (гасовод, 
топловод, водовод, канализација, електромрежа, 
антенски предајници, путеви и сл.) обавезно je 
рекогносцирање целокупне трасе и археолошки надзор 
над извођењем ових радова које врши стручна служба 
овог Завода:
- археолошки надрзор приликом извођења грађевинских 
и других радова врши стручна служба Завода за заштиту 

споменика културе у Сремској Митровици;
- ако се у току извођења грађевинских и других радова 
наиђе на археолошка налазишта или археолошке налазе 
извођач радова je дужан да одмах, без одлагања прекине 
радове и о томе обавести Завода за заштиту споменика 
културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере 
да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на 
месту и у положају у коме je откривен, a све у складу са 
чланом 109. став 1. Закона о културним добрима;
- инвеститор je у обавези да обустави радове уколико 
наиђе на археолошка налазишта или археолошке 
предмете од изузетног значаја, ради истраживања 
локације;
- инвеститор je дужан да обезбеди средства за праћење, 
истраживање, заштиту и чување пронађених остатака 
који уживају претходну заштиту.

Услови и мере заштите меморијални комплекси, 
споменици и спомен обележја на подручју обухвата ПГР 
насеља Бешка

Мере заштите за споменик културе:
- дозвољава се санација, конзервација и рестаурација, 
која неће угрозити споменичка својства и постојеће 
карактеристичне конструктивне и декоративне елементе 
објекта; сви радови морају бити обављени према 
појединачним условима службе заштите;
- дозвољено урбанистичко, комунално и хортикултурно 
опремање, уређење и одржавање;
- забрањују се радови који могу угрозити статичку 
стабилност објекта;
- забрањује се додавање нових елемената (плоча, украса) 
на споменик културе без консултовања са надлежном 
службом заштите.

Мере заштите заштићене околине споменика 
културе:
- дозвољено урбанистичко, комунално и хортикултурно 
опремање, уређење и одржавање;
- очување амбијенталних вредности и просторне 
организације;
- забрањују се радови који могу угрозити статичку 
стабилност објекта;
- забрањује се подизања објеката у непосредној околини 
споменика који архитектуром, габаритом или наменом 
могу угрозити споменичка својства културног добра;
- забрањује се складиштење отпадних и штетних 
материја у непосредној околини споменика културе.

Мере заштите за објекте и обележја под 
претходном заштитом:
- дозвољава се санација, конзервација и рестаурација, 
која неће угрозити споменичка својства и постојеће 
карактеристичне конструктивне и декоративне елементе 
објекта и обележја; сви радови морају бити обављени 
према појединачним условима службе заштите;
- дозвољава се урбанистичко и хортикултурно опремање 
припадајуће парцеле које неће угрозити споменичка 
својства објекта и обележја под заштитом;
- на парцелама добара под претходном заштитом, односно 
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у зони заштићене околине, дозвољава се изградња нових 
објеката који својим положајем, изгледом, габаритима 
и функцијом неће угрозити објекате и обележја под 
заштитом;
- забрањују се радови који могу угрозити статичку 
стабилност објекта и обележја;
- забрањује се додавање нових елемената (плоча, украса) 
на објекте и обележја под заштитом без консултовања са 
надлежном службом заштите;
- забрањује се складиштење отпадних и штетних 
материја у непосредној околини објеката и обележја под 
заштитом.

Што се тиче дислокације меморијалних 
комплекса, споменика и спомен обележја  
идентификоване су две групе споменика и спомен 
обележја под заштитом:
• дислокација није	 дозвољена, споменик je везан 
за локацију или објекат, дозвољена je замена и 
реконструкција самог обележја (на првом месту се 
односи на спомен плоче), за све интервенције je обавезно 
прибављање појединачних услова службе заштите. У 
ову групу спадају:
   - Споменик стрељаним мештанима села Бешка (Иве 
Андрића бб);
    - Спомен плоча на згради железничке станице (улица 
Бранка Радичевића бр. 14);
   - Споменик палим борцима на подножју брега крај 
села (на брегу „Калакача“).
• дислокација je	дозвољена по појединачним условима 
службе заштите на одговарајућу локацију доступну 
посетиоцима која je обавезно у функцију јавног 
простора:
    - Биста Стевана Дороњског Фрање (испред зграде 
Дома културе, угао улица Карађорђева бр. 1 и Кнеза 
Милоша бр. 1).
     - Спомен плоче посвећене палим борцима и жртвама 
фашистичког терора (у холу зграде Дома културе, улица 
Карађорђева бр. 1).
  - Спомен плоча на стадиону Спортског друштва 
„Хајдук“ (на фасади клубске зграде према игралишту, 
улица кнеза Милоша бр. 1).

6.2.	 МЕРЕ	 ЕНЕРГЕТСКЕ	 ЕФИКАСНОСТИ	
ИЗГРАДЊЕ

Неопходно је радити на развоју и коришћењу 
нових и обновљивих облика енергије, и на подстицању 
градитеља и власника објеката да примене енергетски 
ефикасна решења и технологије у својим објектима, 
ради смањења текућих трошкова.

У циљу смањења потрошње свих врста енергије, 
уштеде енергије и обезбеђење одрживе градње, применом 
техничких мера, стандарда и услова пројектовања, 
изградње и употребе објекта, неопходно је унапредити 
енергетска својства објеката. Применом одговарајућих 
система, материјала, уређаја, енергената и слично, 
оствариће се унапређење енергетске ефикасности.

Штедњу и рационално коришћење енергије не 
треба схватити као ограничавање друштвеног и личног 
стандарда. Коришћењем неконвенционалних извора 
енергије утиче се на раст животног стандарда, очување и 
заштиту животне средине: биомаса, биогас, геотермална 
енергија, сунчева енергија и друго.

Енергетска ефикасност изградње на простору у 
обухвату Плана постиже се:
- подизањем зеленила у коридорима саобраћајница 
(смањује се загревање тла и ствара се амбијент сличан 
природном);
- пројектовањем и позиционирањем објеката према 
климатским аспектима, изложености сунцу и утицају 
суседних објеката, подизањем зелених кровова-као 
компензација окупираном земљишту;
- сопственом производњом енергије и другим факторима; 
- изградњом објеката за производњу енергије на бази 
обновљивих извора енергије и изградњом даљинских 
или централизованих система грејања и хлађења. 

Енергетска ефикасност изградње објеката 
обухвата следеће мере:
- реализација пасивних соларних мера, као што су: 
максимално коришћење сунчеве енергије за загревање 
објекта (оријентација објекта према јужној страни 
света), заштита од сунца, природна вентилација и сл;
- примену адекватног омотача објекта (топлотна 
изолација зидова, кровова и подних површина); примена 
прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна 
заптивност, непропустљивост и друге мере);
- примену адекватног система грејања и припреме 
санитарне топле воде (примена савремених котлова и 
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас 
или даљинско грејање, примена савремених топлотних 
подстаница, регулација температуре, уградња 
термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и 
друге мере;
- стварање унутрашње климе, која утиче на енергетске 
потребе, тј. систем за климатизацију (комбинација свих 
компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се 
температура регулише или се може снизити, могуће у 
комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности 
и чистоће ваздуха);
- примену адекватног унутрашњег осветљења (примена 
савремених сијалица и светиљки ради обезбеђења 
потребног нивоа осветљености).

Мере за даље побољшавање енергетских 
карактеристика објеката не смеју да буду у супротности 
са другим суштинским захтевима, као што су 
приступачност, рационалност и намеравано коришћење 
објеката.
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6.3.	 ОПШТИ	 УСЛОВИ	 И	 МЕРЕ	 ЗАШТИТЕ	
ЖИВОТНЕ	 СРЕДИНЕ	 И	 ЖИВОТА	 И	 ЗДРАВЉА	
ЉУДИ

Општи	услови	и	мере	заштите	животне	средине

С обзиром да је анализом постојећег стања 
животне средине у насељу Бешка уочен одређени 
релативно мали степен деградације природних ресурса, 
као последице кумулативног дејства низа природних 
и антропогених фактора, посебно негативног утицаја 
саобраћаја дуж главне насељске саобраћајнице, Планом 
су предвиђене мере и активности у циљу санације 
постојећег стања и даљег развоја насеља у складу са 
основним принципима одрживог развоја:
- обезбедити довољне количине воде за пиће 
одговарајућег квалитета;
- изградити канализациону мрежу на територији целог 
насеља;
- све отпадне воде пречишћавати на постројењу 
за пречишћавање отпадних вода (Инђија), у циљу 
постизања потребног квалитета отпадне воде, пре 
упуштања у реципијент;
- извршити реконструкцију и редовно одржавање 
каналске мреже за одвођење атмосферских вода;
- унапредити микроклиматске и санитарно-хигијенске 
услове насеља повећањем и повезивањем свих зелених 
површина у континуирани систем;
- имплементирати међуопштински споразум којим се 
планира одвожење отпада на регионалну саниратну 
депонију на територији општине Инђија,
- извршити едукацију грађана у циљу повећања свести 
о значају заштите животне средине и управљања 
отпадом као њеног интегралног дела и имплементирати 
одређене видове селекције отпада на извору, односно у 
домаћинствима;
- решити проблем уклањања отпада животињског 
порекла са територије насеља у складу са Законом о 
ветеринарству и пратећом законском регулативом.

За све планиране објекте који могу имати утицаја 
на животну средину, надлежни орган може прописати 
израду Студије процене утицаја на животну средину 
у складу са Законом о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др. 
закон, 72/09 - др. закон и 43/11-УС), Законом о процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
бр. 135/04 и 36/09), Правилником о садржини студије 
о процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08).

Посебне	мере	заштите	животне	средине

Заштита	вода

Вода и водотоци као добра од општег интереса 
за задовољење општих и појединачних интереса под 

посебном су заштитом и користе се под условима и на 
начин који одређује Закон о водама.

Заштита вода од загађења се обезбеђује 
изградњом канализационе мреже, забраном испуштања 
загађених вода и свих штетних материја у реципијенте, 
утврђивањем заштитних зона око изворишта, oдвођењем 
отпаних вода из насеља и предузимањем других 
одговарајућих мера.

Индустријски и производни објекти, који 
испуштањем штетних материја могу угрозити 
воду, морају вршити претходно пречишћавање кроз 
предтретман, а затим вршити евакуацију отпадних 
вода на заједничко пречишћавање са санитарном 
и атмосферском отпадном водом, пре упуштања у 
реципијент. 

Заштита вода од загађивања спроводи се у складу 
са Планом за заштиту вода од загађивања. Планом 
за заштиту вода од загађивања утврђују се нарочито: 
мере за спречавање или ограничавање уношења у воде 
опасних и штетних материја, мере за спречавање и 
одлагање отпадних и других материја на подручјима на 
којима то може утицати на погоршање квалитета вода, 
мере за пречишћавање загађених вода, начин спровођења 
интервентних мера у одређеним случајевима загађивања, 
организације које су дужне спроводити поједине мере, 
рокови за смањење загађивања воде, као и одговорности 
и овлашћења у вези са спровођењем заштите.

У циљу заштите вода забрањено је: 
- уношење опасних и штетних материја које доводе до 
прекорачења прописаних вредности; 
- уношење чврстих и течних материја које могу загадити 
воду или могу изазвати замуљивање, заслањивање воде 
и таложење наноса; 
- испуштање отпадних вода у јавну канализацију (које 
садрже опасне и штетне материје изнад прописаних 
вредности, које могу штетно деловати на могућност 
пречишћавања вода из канализације или које могу 
оштетити канализацију и постројење за пречишћавање 
вода); 
- коришћење напуштених бунара као септичких јама.

Ради заштите вода и водотока, спречавања 
оштећења и заштите водопривредних објеката и 
постројења, забрањено је: 
- уносити у природне водотоке, камен, земљу, јаловину, 
посечено дрво и други материјал, као и упуштати 
загађене воде и материје; 
- садити дрвеће поред канала у појасу од 5 метара са обе 
стране, рачунајући од ивице канала; 
- мењати или пресецати токове подземних вода, односно 
искоришћавати те воде у обиму којим се угрожавају 
снабдевање питком или технолошком водом, минерална 
и термална изворишта, стабилност тла и објеката; 
- на каналима на удаљености мањој од 2 метра, 
односно другој удаљености утврђеној одлуком јавног 
водопривредног предузећа, орати или копати земљу и 
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обављати друге радње којима се могу оштетити канали 
или пореметити њихово редовно функционисање.

Планом је предвиђено да се канализациони 
систем у насељу развија и даље као сепаратни (посебно 
прихватају атмосферске, а посебно отпадне воде из 
домаћинстава и планираних индустријских погона). 

У погледу одвођења атмосферских вода, 
неопходно је извршити реконструкцију постојећих 
главних канала да би се створили бољи услови за 
прихватање атмосферских вода и снижавање подземних 
вода.

Заштита	ваздуха	и	земљишта

У контексту заштите ваздуха као природног 
ресурса, значајан проблем представаља саобраћај у 
насељу, који пролази кроз урбану насељску структуру и 
централну зону. 

Остварењем планских мера и активности у 
контексту формирања зелених површина у виду паркова, 
скверова и уличног зеленила у великој мери ће бити 
побољшани санитарно хигијенски услови у насељу.

У контексту заштите земљишта, токсичне 
растворе и различите неразградиве материјале, који 
се могу јавити у току производње или се јављају као 
отпад у процесу произовoдње потребно је одлагати у 
одговарајуће контејнере, а потом транспортовати од 
стране надлежних комуналних организација или на 
основу потписаних уговора. 

Заштита	живота	и	здравља	људи

Приоритетну меру у циљу заштите живота и 
здравља људи на територији обухвата Плана представља 
одрживо управљање природним вредностима и 
заштитом животне средине.

Мере заштите живота и здравља сваког појединца 
проистичу из Закона о здравственој заштити којим 
је дефинисано да се друштвена брига за здравље 
становништва остварује на нивоу Републике, аутономне 
покрајине, општине, односно насеља, послодавца и 
појединца.

Активности и мере којима се, у складу са 
овим Законом, у оквиру друштвене бриге за здравље 
обезбеђује здравствена заштита обухватају:
1) очување и унапређење здравља, откривање и сузбијање 
фактора ризика за настанак обољења, стицање знања и 
навика о здравом начину живота;
2) спречавање, сузбијање и рано откривање болести;
3) правовремену дијагностику, благовремено лечење, 
рехабилитацију оболелих и повређених;
4) информације које су становништву или појединцу 
потребне за одговорно поступање и за остваривање 
права на здравље.

Кроз наведене активности, а захваљујући 
спровођењу мера пореске и економске политике на 
републичком, покрајинском и локалном нивоу, којима 
се подстиче развој навика о здравом начину живота, 
обезбеђује се адекватна друштвена брига о здрављу 
становништва.

У циљу одговарајуће друштвене бриге о 
здрављу становништва, дефинисано је да се на нивоу 
републичких програма у области заштите здравља од 
загађене животне средине дефинишу мере заштите и 
превентиве од:
- штетних утицаја проузрокованих опасним материјама 
у ваздуху, води и земљишту; 
- одлагањем отпадних материја;
- опасним хемикалијама; 
- изворима јонизујућих и нејонизујућих зрачења; 
- буке и вибрација. 

Такође, као мера заштите живота и здравља људи 
дефинисана је и неопходност вршења систематских 
испитивања животних намирница, предмета опште 
употребе, минералних вода за пиће, воде за пиће и других 
вода које служе за производњу и прераду животних 
намирница и санитарно-хигијенске и рекреативне 
потребе, ради утврђивања њихове здравствене и 
хигијенске исправности и прописаног квалитета 
(мониторинг).

Осим редовних мера за заштиту живота и здравља 
људи, дефинисаних овим Законом, на територији 
Републике и јединица локалних самоуправа неопходно 
је дефинисати и мере заштите у случају ванредних 
ситуација и пожара.

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

6.4.1.	Елементарне	непогоде

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 ванредним 
ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини 
деловања, проглашавања и управљања у ванредним 
ситуацијама. Општи принципи управљања ризиком од 
елементарних непогода и технолошких удеса односе се 
на: планирање и имплементацију превентивних мера 
заштите; приправност и правовремено реаговање и 
санирање последица.

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено 
од земљотреса, пожара, метеоролошких појава: 
атмосферско пражњење, ветрови, атмосферске падавине 
(киша, град, снег), као и техничко-технолошких несрећа/
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акцидената и ратних разарања.

Према подацима Републичког сеизмолошког 
завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни 
период од 475 година, у обухвату Плана је утврђен 
VII-VIII степен сеизмичког интензитета према 
Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу 
на структуру, тј. тип објекта, дефинисане су класе 
повредивости односно очекиване деформације и 
оштећења на објектима. Тако би се у смислу интензитета 
и очекиваних последица на посматраном подручју, за VII 
степен сеизмичког интензитета манифестовао „силан 
земљотрес“, а за VIII степен „штетан земљотрес“.

Мере заштите од земљотреса подразумевају 
правилан избор локације за градњу објеката, примену 
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, 
спратност објеката и др., као и строго поштовање и 
примену важећих грађевинско техничких прописа 
за изградњу објеката на сеизмичком подручју. При 
пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу 
или реконструкцију објеката обавезно је уважити могуће 
ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета 
према ЕМС-98, како би се максимално предупредила 
могућа оштећења објеката под сеизмичким дејством.

Настајање пожара, који могу попримити карактер 
елементарне непогоде, не може се искључити, без 
обзира на све мере безбедности које се предузимају на 
плану заштите. Опасност од избијања пожара у насељу 
могућа је на простору постојећих и планираних радних 
зона као и на пољопривредним добрима, који је у већини 
случајева проузрокован људском непажњом.

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке 
и грађевинско-техничке мере заштите. Урбанистичке 
мере заштите се односе на планирање простора 
у насељу кроз урбанистичке показатеље (намена 
површина, индекс заузетости парцеле) и правила 
изградње (регулациона линија, грађевинска линија, 
висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина 
саобраћајница, паркиралишта и др.). Грађевинско-
техничке мере заштите се односе на стриктну примену 
прописа о изградњи објеката, електроенергетских и 
гасних постројења, саобраћајне инфраструктуре, мреже 
противпожарних хидраната и др.

Заштита објеката од атмосферског	 пражњења 
обезбеђује се извођењем громобранске инсталације у 
складу са одговарајућом законском регулативом.

На посматраном подручју доминирају ветрови 
из различитих праваца: источни (односно југоисточни), 
тј. кошавски ветар са једне стране, и западни (односно 
северозападни) ветар са друге стране. Основне мере 
заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају 
формирање одговарајућих ветрозаштитних појасева уз 
саобраћајнице и канале. 

Одвођење атмосферских	 вода се врши 

отвореним каналима са уливима у канале и потоке 
који припадају сливу потока Патка (Будовар). Такође, 
заштита од сувишних атмосферских вода обезбеђује се 
и поштовањем важећих прописа приликом пројектовања 
и изградње, односно реконструкције хидротехничких 
објеката.

Заштита од града се обезбеђује лансирним 
(противградним) станицама. У оквиру система одбране 
од града, у непосредној близини насеља налази се 
лансирна станица Бешка, која је у надлежности 
Републичког хидрометеоролошког завода Србије 
(РХМЗС). Према условима РХМЗС изградња нових 
објеката на одстојању мањем од 500m од лансирнe 
станицe Сектора одбране од града, могућа је само 
по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове 
институције. 

6.4.2.	Акцидентне	ситуације

Заштита од техничко-технолошких несрећа 
обезбедиће се:
1. предузимањем мера за спречавање истицања било 
које супстанце која је штетна или разарајућа по тло или 
његове особине;
2. складиштење горива и манипулацију са нафтом и 
њеним дериватима одвијати у осигураним подручјима, 
у циљу спречавања истицање горива и мазива, а сличне 
услове применити на мазивна уља, хемикалије и течни 
отпад;
3. паркирање грађевинских машина вршити само на 
уређеним местима, уз предузимање посебних мера 
заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним 
дериватима;
4. разношење чврстог отпада, који се јавља у процесу 
градње и боравка радника у зони градилишта, спречити 
његовим систематским прикупљањем и депоновањем на 
за то уређеним депонијама;
5. уколико дође до хаварије возила које носи опасне 
материје у прашкастом или грануларном стању, 
зауставити саобраћај и обавестити специјализовану 
службу која обавља операцију уклањања опасног терета 
и асанацију коловоза; 
6. уколико дође до несреће возила или инсталација са 
течним опасним материјама, зауставити саобраћај, 
алармирати надлежну служба и специјализоване екипе 
за санацију несреће.

6.4.3.	Ратна	дејстава	(одбрана)

За простор који је предмет израде Плана 
генералне регулације, нема	посебних	услова	и	захтева 
за прилагођавање потребама одбране земље коју 
прописују надлежни органи.

У складу са Законом о ванредним ситуацијама 
ради заштите од елементарних непогода и других 
несрећа, органи локалне самоуправе, привредна 
друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и 
дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, 
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односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте 
погодне за заштиту.

Као други заштитни објекти користе се 
подрумске просторије и друге подземне просторије у 
стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање 
људи и материјалних добара. Приликом изградње 
стамбених објеката са подрумима, препорука је да се 
над подрумским просторијама гради ојачана плоча која 
може да издржи урушавање објекта.

Приликом коришћења склоништа за мирнодопске 
потребе, не могу се вршити адаптације или 
реконструкције које би утицале или би могле утицати 
на исправност склоништа, нити се склоништа могу 
користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске 
и техничке услове.

6.5.	 ПОСЕБНИ	 УСЛОВИ	 КОЈИМА	 СЕ	
ПОВРШИНЕ	 И	 ОБЈЕКТИ	 ЈАВНЕ	 НАМЕНЕ	
ЧИНЕ	 ПРИСТУПАЧНИМ	 ОСОБАМА	 СА	
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Стандардима приступачности се прописују 
обавезне техничке мере и разрађују урбанистичко-
технички услови за планирање простора јавних, 
саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката 
и пројектовање објеката, како новопројектованих, тако и 
објеката који се реконструишу (стамбених, објеката за 
јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима.

Објекти за јавно коришћење јесу: банке, 
болнице, домови здравља, домови за старе, објекти 
културе, објекти за потребе државних органа, органа 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, 
пословни објекти, поште, рехабилитациони центри, 
саобраћајни терминали, спортски и рекреативни 
објекти, угоститељски објекти, хотели, хостели, школе 
и други објекти.

Стандарди приступачности јесу обавезне 
техничке мере, стандарди и услови пројектовања, 
планирања и изградње, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци, 
старим особама и особама са отежаним кретањем. 

При планирању и пројектовању јавних, 
саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објекта, 
хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима 
за јавно коришћење, морају се обезбедити услови за 
несметано кретање особа са инвалидитетом, деце, 
старих особа и особа са отежаним кретањем у простору, 
у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС“, бр. 22/15). 

Обавезни елементи приступачности су:
- елементи приступачности за савладавање висинских 

разлика;
- елементи приступачности кретања и боравка у простору 
- стамбене зграде и објекти за јавно коришћење;
- елементи приступачности јавног саобраћаја.

7.	 СТЕПЕН	 КОМУНАЛНЕ	 ОПРЕМЉЕНОСТИ	
ГРАЂЕВИНСКОГ	 ЗЕМЉИШТА	 ПОТРЕБАН	
ЗА	 ИЗДАВАЊЕ	 ЛОКАЦИЈСКИХ	 УСЛОВА	 И	
ГРАЂЕВИНСКЕ	ДОЗВОЛЕ

У претходним поглављима Планом су дефинисани 
услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску 
комуналну инфраструктуру: јавне саобраћајнице, 
водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску 
мрежу, дистрибутивну гасоводну и топловодну мрежу и 
електронску комуникациону мрежу. 

За потребе издавања локацијских услова 
и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити 
одређени минимални степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта, који је неопходан за нормално 
функционисање одређене намене.

Да би надлежни орган издао локацијску дозволу 
за парцеле у обухвату Плана које су предвиђене за 
изградњу, неопходно је да имају директан приступ јавној 
саобраћајној површини, као и могућност прикључења 
на водопривредну и електроенергетску инфраструктуру.

Сви радови на мрежама и системима 
инфраструктуре изводиће се према условима и 
сагласностима надлежних јавних комуналних предузећа.

II	ПРАВИЛА	ГРАЂЕЊА

1.	ОПШТА	ПРАВИЛА	ГРАЂЕЊА

Општа правила грађења, која важе за све зоне и 
целине у обухвату Плана, су следећа:
- конструкцију објеката прилагодити осцилацијама 
изазваним земљотресом јачине 8° MCS скале;
- спроводити мере и услове заштите природних и радом 
створених вредности животне средине у складу са 
Законом о заштити животне средине; 
- уколико се пре или у току извођења грађевинских и 
других радова на простору обухваћеном овим Планом 
наиђе на археолошко налазиште или археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања, прекине радове и о томе обавести надлежни 
Завод за заштиту споменика културе у Сремској 
Митровици и да предузме мере да се налази не униште 
или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме 
су откривени;
- уколико се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-
петрографског порекла (за које се претпостави да има 
својство природног споменика), извођач радова је 
дужан да о томе обавести Покрајински завод за заштиту 
природе и да предузме све мере како се природно добро 
не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
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- при пројектовању и грађењу обавезно поштовати 
одредбе Закона о заштити од пожара;
- јавне површине и објекти јавне намене и за јавно 
коришћење морају се пројектовати и градити тако да 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
омогуће несметан приступ и кретање, у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 
22/15); 
- на парцелама на којима постоје објекти склони паду, 
а које не испуњавају услове за изградњу новог објекта 
по одредбама овог Плана, дозволиће се обнова објекта 
(замена постојећег објекта новим објектом) истог 
хоризонталног и вертикалног габарита и исте намене, 
под условом да се новим објектом неће угрозити објекти 
на суседним парцелама;
- реконструкција и доградња постојећих објеката су 
дозвољени, уз примену правила грађења дефинисаних 
овим Планом за одређену зону, под условом да се 
тиме неће нарушити урбанистички индекси и други 
параметри дефинисани Планом;
- изузетно, реконструкција и доградња ће се дозволити 
и ако нису испуњени услови прописани овим Планом, 
ако се тиме обезбеђују основни минимални санитарно-
хигијенски услови за живот (купатило и санитарни 
чвор).

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

План детаљне регулације ће се радити уколико се укажу 
потребе за:
- новим разграничењем површина јавне намене од 
осталих површина, као што је формирање нових и 
проширење постојећих инфраструктурних уличних 
коридора и раскрсница, у оквиру којих ће се разрешити 
и нове трасе комуналне инфраструктуре;
- део насеља за значајнију и обимнију нову изградњу када 
је неопходно ближе прецизирати правила регулације и 
градње због његовог значаја у окружењу;
- случајеви кад је обавеза израде Плана детаљне 
регулације прописана Законом из других разлога.

На основу наведених критеријума овим Планом 
се утврђује обавеза израде следећих планова детаљне 
регулације:
- површине намењене спортско-рекреативним 
садржајима у делу блока бр. 9;
- површине намењене проширењу пијаце у делу блока 
бр. 21;
- површине намењене формирању коридора обилазнице 
у делу блока бр. 23,
- површине намењене радним садржајима у блоку 
бр. 24;
- површине намењене каналима како би се дефинисала 
регулација (делови блокова бр. 7, 8, 15, 17, 18, 20, 22, 23 
и 25).

- површине намењене породичном становању, становању 
са делатностима, каналу, црпној станици и вашаришту 
(блокови бр. 15 и 16).

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.

Смернице за израду наведених Планова детаљне 
регулације, које нису дефинисане овим Планом, 
садржане су у Правилнику о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Службени 
гласник РС“, бр. 22/15) и могу се користити ако нису у 
супротности са овим Планом.

Део	блока	бр.	9 намењен је спортско-рекративном  
 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.

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

 У оквиру комплекса обезбедити довољан  
 број паркинг површина за очекиван број  
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 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.

Део	 блока	 бр.	 21 Комплекс пијаце изградити и  
 опремити у складу са савременим захтевима  
 потрошача и продаваца. Може се предвидети  
 изградња пијаце као отвореног или затвореног  
 пословно-тржног објекта. Обавезна је изградња  
 саобраћајно-манипулативних и паркинг  
 површина потребног капацитета. 
 
 Услови за уређење и изградњу су:
 - индекс заузетости парцеле   
 макс. 50%,
 - спратност објекта    
 макс. П+1.

Део	 блока	 бр.	 23 Трасу обилазног општинског пута  
 око Бешке извести у потпуности према Закону о  
 јавним путевима и подзаконским актима који  
 ову област уређују, условима управљача пута и  
 према основним смерницама:
 - планирана ширина коловоза износи 6,0 m
 - планирано осовинско оптерећење је мин. 6 t
 - остале елементе трасе (хоризонталне и  
 вертикалне кривине, падови, витоперење...)  
 одредити према рачунској брзини од (50) 60  
 km/h.

Блок	 бр.	 24 Намењен је радним површинама унутар  
 самог насеља. Пословне делатности које се могу  
 дозволити су изградња објеката и садржаја  
 из области трговине на мало и велико,  
 угоститељства и услужних делатности:  
 производни погони лаке индустрије,  
 производно занатство, складиштења и трговине  
 на велико и мало разнородних делатности  
 (индустријске робе, пољопривредне робе,  
 грађевинског материјала, хладњаче, силоси  
 и сл.) и пратећих садржаја, изложбено-продајни  
 салони, магацински простори, сервиси и  
 услуге, као и остале компатибилне делатности,  
 које могу осигурати прописане мере заштите  
 животне средине, али и не нарушавање намене  
 становања у чијем окружењу се налазе. 
 Намена и спратност:
 - пословни: макс. П+1+Пк; 
 - производни: макс. П+1 (приземље+једна  
 етажа), евентуално и више ако то захтева  
 технолошки процес производње;
 - складишни: П, евентуално П+1  
 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако  
 то захтева технолошки процес производње;
 - помоћни објекат макс. спратности П.

 Индекс заузетости парцеле: макс. 70%, у склопу  
 парцеле обезбедити мин. 30% зелених  
 површина.
 
 Такође, дозвољава се изградња помоћних  
 објеката у функцији основне намене:  
 портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже,  
 оставе, магацини, надстрешнице и објекти за  
 машине и возила, колске ваге, типске трафо- 
 станице, производни енергетски објекти  
 обновљивих извора енергије снаге испод  
 10 MVA (Производни енергетски објекти могу  
 бити и главни објекти на парцели), објекти  
 за смештај електронске комуникационе опреме,  
 котларнице, водонепропусне бетонске септичке  
 јаме (као прелазно решење до прикључења на  
 насељску канализациону мрежу), бунари,  
 ограде и сл.

Делови	блокова	бр.	7,	8,	17,	
18,	 20,	 22,	 23	 и	 25 Намењени су отвореним  
 мелиоративним каналима. Сви канали у  
 обухвату Плана се морају задржати и обезбедити  
 њихова пројектована функција и неометани  
 услови одржавања. Израдом ПДР-а конкретно  
 би се дефинисале површине канала односно  
 утврдила регулација у складу са условима и  
 правилима надлежних институција и јавних  
 предузећа, односно у складу са законском  
 регулативом која ову област уређује.

Блокови	бр.	15	и	16 Намењују се породичном становању,  
 становању са делатностима, каналу, црпној  
 станици и вашаришту.

 Намена: породично становање
 Индекс заузетости: макс. 30%
 Спратност објеката: макс. П+1+Пк 

 Намена: становање са делатностима
 Индекс заузетости: макс. 50%
 Спратност објеката: макс. П+1+Пк 

 Намена: вашариште (сточна пијаца)
 Индекс заузетости: макс. 60%
 Спратност објеката: макс. П 

Вашариште изградити и опремити у складу са 
савременим захтевима потрошача и продаваца. Могућа 
је и изградња тржног објекта за ову намену. Обавезна 
је изградња саобраћајно-манипулативних и паркинг 
површина потребног капацитета, а по ободу поставити 
зелени појас. 

2.2.	ПРЕДВИЂЕНИ	РОКОВИ	ЗА	ИЗРАДУ	ПЛАНА	

Планови детаљне регулације доносиће се по 
динамици коју Општина утврди.
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2.3.	ПРАВИЛА	ЗА	ИЗГРАДЊУ,	РЕКОНСТРУКЦИЈУ,	
ДОГРАДЊУ,	 АДАПТАЦИЈУ	 И	 САНАЦИЈУ	 ДО	
ДОНОШЕЊА	ПЛАНА	ДЕТАЉНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ

У деловима за које је овим Планом утврђена 
обавеза израде Плана детаљне регулације, а који имају 
директан приступ на регулисану јавну површину – 
саобраћајницу и за које постоје услови прикључења 
објеката на инфраструктуру, до доношења одговарајућег 
Плана могућа је градња објеката у складу са условима 
и наменом дефинисаном Планом генералне регулације 
насеља Бешка за одговарајућу намену, а уз претходну 
израду урбанистичког пројекта којом ће се ближе 
дефинисати предметна градња.

На простору за који је прописана обавеза израде 
плана детаљне регулације, пре израде плана детаљне 
регулације, дозвољено	 је	 рушење	постојећег	 објекта	
и	 изградња	 новог	 у	 истом	 положају,	 габариту	 и	
волумену,	 као	 и	 реконструкција	 и	 адаптација	
постојећих	 објеката,	 чија	 је	 намена	 у	 складу	 са	
Планом,	тј.	планираном	претежном	наменом.	

 Обнова и реконструкција постојећих објеката 
може се дозволити под следећим условима:
- замена постојећег објекта новим објектом може се 
дозволити у оквиру услова датих овим Планом;
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити 
ако се извођењем радова на објекту неће нарушити 
услови дати овим Планом;
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не 
задовољава услове из овог Плана реконструкцијом се не 
може дозволити доградња постојећег објекта.

Неопходним обимом реконструкције за 
побољшање услова живота и рада сматра се:
- За стамбене грађевине:
  а) обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих 
конструктивних делова грађевине у постојећем габариту
  б) реконструкција свих врста инсталација
  ц) адаптација простора унутар постојећег габарита
  д) доградњу санитарних просторија до 9 m2
- За остале грађевине:
  а) обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих 
конструктивних делова грађевине у постојећем габариту
  б) пренамена простора под условом да новопланирана 
делатност не погоршава стање животне средине
  ц) замена дотрајалих инсталација и уређаја
 д) реконструкција саобраћајних и манипулативних 
површина.

3.	 ЛОКАЦИЈЕ	 ЗА	 КОЈЕ	 ЈЕ	 ОБАВЕЗНА	 ИЗРАДА	
УРБАНИСТИЧКОГ	 ПРОЈЕКТА,	 ОДНОСНО	
УРБАНИСТИЧКО	 АРХИТЕКТОНСКОГ	
КОНКУРСА,	 ПРОЈЕКТА	 ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ	

Израда урбанистичког пројекта, који ће 
дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу 
објеката, обавезна је у следећим случајевима: 

- за изградњу објеката и уређење комплекса када је 
неопходно ближе прецизирати правила парцелације и 
градње због значаја објеката и комплекса у окружењу 
или због обима изградње;
- за сложеније централне, спортско-рекреативне или 
радне садржаје (за изградњу објеката за које је Законом 
о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине предвиђено издавање интегрисане 
дозволе);
- за изградњу нових објеката у комплексима објеката 
јавне намене (школа, амбуланта, верски објекат и сл.);
- за грађевинску парцелу у оквиру зоне становања 
и зоне становања са радом, која се намењује за чисто 
пословање, односно производњу;
- за изградњу вишепородичних стамбених објеката 
неопходна је израда урбанистичких пројеката.

На простору за који је прописана обавеза израде 
урбанистичког пројекта, пре израде урбанистичког 
пројекта, забрањена	 је	 градња	 нових	 објеката	 и	
извођење	радова	којима	се	мења	стање	у	простору.	

На простору за који је прописана обавеза израде 
урбанистичког пројекта, пре израде урбанистичког 
пројекта, дозвољена	је	реконструкција	и	адаптација	
постојећих	 објеката,	 у	 складу	 са	 условима	 из	 овог	
Плана,	 а	 чија	 је	 намена	 у	 складу	 са	 планираном	
претежном	наменом.	

На простору за који је прописана обавеза израде 
урбанистичког пројекта, пре израде плана детаљне 
регулације, дозвољено	 је	 инвестиционо	 и	 текуће	
одржавање	 постојећих	 објеката	 чија	 намена	 није	 у	
складу	са	планираном	претежном	наменом.	

4.	ПРАВИЛА	ГРАЂЕЊА	ПО	ЗОНАМА	У	КОЈИМА	
ЈЕ	ПРЕДВИЂЕНА	ДИРЕКТНА	ПРИМЕНА	ПЛАНА

4.1.	ЗОНА	ЦЕНТРАЛНИХ	САДРЖАЈА

4.1.1.	 Правила	 грађења	 за	 грађевинске	 парцеле	
намењене	објектима	од	општег	значаја	и	пословању

Врста	и	намена	објеката	који	се	могу	градити	односно	
чија	је	изградња	забрањена

Делатности које се могу планирати на површинама 
централних садржаја су из области:
пословно-административне делатности, трговине на 
мало, угоститељства и туризма, услужног занатства, 
услужних делатности, затим делатности из области 
образовања, здравства, социјалне заштите, културе, 
спорта и рекреације, комуналних услуга, верских 
садржаја и других садржаја, уз услов да се ни на 
који начин не угрожава функционисање зоне и да су 
компатибилни са наведеном наменом.

1. Главни објекат: 
Намена: објекат намењен образовању, здравству, 
заштити деце и старих, култури, спорту и рекреацији, 
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верски, пословни, пословно-стамбени. Дозвољене су 
све врсте комбинација.
Врста: главни објекат може да се гради као 
слободностојећи, као објекат у прекинутом или 
непрекинутом низу.

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру 
дозвољеног процента изграђености парцеле дозвољена 
је изградња других објеката, као и помоћних објеката, 
односно објеката који су у функцији коришћења 
главног објекта, а чија намена не угрожава главни 
објекат и суседне парцеле.

2. Други објекат: 
Намена: пратећи објекат главном објекту - пословни, 
стамбени и сл. Дозвољене су све врсте комбинација.
Врста: други објекат може да се гради као 
слободностојећи, као објекат у прекинутом или 
непрекинутом низу.

3. Помоћни објекат:
Намена: гараже, оставе, водонепропусна бетонска 
септичка јама (прелазно решење до прикључења 
на насељску канализациону мрежу), бунар, ограда, 
цистерна за воду, трафо станица и сл.
Врста: објекат се гради као слободностојећи или као 
објекат у прекинутом низу.

На парцелама намењеним објектима од општег 
значаја и пословању забрањена је израдња складишта, 
објеката производне или привредне делатности и 
пољопривредне производње који буком, гасовима, 
отпадом било које врсте, те великим обимом транспорта 
и сл., могу да угрозе непосредно окружење.

У овом делу насеља не предвиђа се могућност 
држања домаћих животиња.

Услови	за	формирање	грађевинске	парцеле

Mинимална ширина фронта парцеле за све врсте 
објеката је 16,0 m, a минимална површина парцеле је 
600 m2.

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

Главни објекат се предњом фасадом поставља 
на грађевинску линију, која се најчешће поклапа са 
регулационом линијом или се објекат повлачи у дубину 
парцеле за највише 5,0 m. У изграђеним блоковима се 
удаљеност грађевинске од регулационе линије утврђује 
на основу позиције већине изграђених објеката (преко 
50%).

Удаљеност слободностојећих објеката од границе 
парцеле претежно северне, односно западне орјентације 
је минимум 1,0 m, а од од границе парцеле претежно 
јужне, односно источне орјентације је минимум 3,0 m.

Највећи	дозвољени	индекс	заузетости	

Општи услови за зону централних садржаја:
- највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске 
парцеле је 60%;

Услови за конкретне намене објеката од општег 
значаја дати су у поглављу I Правила уређења, тачка 4. 
Урбанистички и други услови за уређење и изградњу 
површина и објеката од општег значаја.

Највећа	дозвољена	спратност	

Дозвољена спратност главног објекта:  макс. П+2.
Дозвољена спратност другог објекта:  макс. П+Пк.
Дозвољена спратност помоћног објекта:  макс. П.

За све врсте објеката дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже, ако не

постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе.

Максимална спратност главних објеката, који су 
од општег значаја, у конкретним случајевима (зависно од 
намене објеката), дата је у поглављу I Правила уређења, 
тачка 4. Урбанистички и други услови за уређење и 
изградњу површина и објеката од општег значаја.

Кота приземља објекта одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према коти заштитног тротоара објекта и то:

- кота приземља нових објеката на равном терену не 
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 
пута,
- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте 
заштитног тротоара,
- високо приземље подразумева део објекта над 
сутереном, кота пода је макс. 2,2 m
- од планиране коте уличног тротоара,
- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену 
(пословање и делатности) кота
- приземља може бити максимално 0,2 m виша од коте 
тротоара (денивелација до
- 1,2 m савладава се унутар објекта).

Висина назитка поткровне етаже износи највише 
1,6 m рачунајући од коте готовог пода поткровне етаже 
до тачке прелома кровне косине.

Услови	 за	 изградњу	 других	 објеката	 на	 истој	
грађевинској	парцели

Удаљеност слободностојећег објекта од других 
објеката је минимално 4,0 m (основни габарит са 
испадом).

На истој грађевинској парцели могућа је изградња 
и другог објекта уколико то дозвољава величина парцеле 
(под условом да се могу задовољити овим Планом 
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прописани урбанистички параметри).

Други и помоћни објекат на парцели могу да се 
граде на међусобном размаку од 0,0 m ако су задовољени 
санитарни, противпожарни и други технички услови, 
односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m, 
ако други објекат има отворе са те стране, тј. међусобни 
размак не може бити мањи од половине висине вишег 
објекта. Помоћни објекти се граде у истој линији као и 
главни објекат (удаљеност од суседне парцеле).

Уколико то ширина фронта парцеле дозвољава, 
уз поштовање свих осталих услова датих овим Планом, 
могућа је изградња помоћног објекта – гараже, као 
засебног објекта, на истој удаљености од регулационе 
линије (на грађевинској линији) као и припадајући 
главни објекат, уз услов да кровне равни гараже имају 
пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају 
око хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже 
(уколико се гаража постави на регулационој линији).

Ако се у сутеренској етажи (уколико не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе) главног 
објекта планира и гаража, грађевинска линија се повлачи 
на 5,0 m од регулационе линије.

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом 
зеленом оградом, зиданом оградом или транспарентном 
оградом висине у складу са уобичајеним месним 
приликама (очување традиционално урбане матрице). 
Ограда се поставља према катастарском плану и 
операту тако да елементи ограде буду на парцели која се 
ограђује. Начин градње ограда у погледу висине и избора 
материјала ускладити са претежним постојећим стањем 
у предметном делу насеља (улице, блока). Ограда, 
стубови ограде и капије постављају се на регулациону 
линију тако да елементи ограде буду на парцели која се 
ограђује. Капије на уличној огради се не могу отварати 
ван регулационе линије.

Водонепропусна септичка јама за прихват 
фекалних и отпадних вода се гради на парцели власника, 
удаљена минимум 10,0 m од бунара, минимум 2,5 m од 
уличне регулационе линије, односно 3,0 m од осталих 
граница парцеле (међа) и свих стамбених објеката.

Обезбеђивање	 приступа	 парцели	 и	 простора	 за	
паркирање	возила

Свака грађевинска парцела мора да има приступ 
на јавни пут – улицу, по правилу директно, а изузетно, 
ако се то не може остварити - преко приватног пролаза. 
Уколико се објекат гради целом ширином парцеле у 
склопу непрекинутог низа, мора се обезбедити колско-
пешачки пролаз на унутрашњи део парцеле. При 
обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање 
уличних канала. Обавезно оставити пропуст за 
атмосферску воду.

За парцеле намењеним објектима од општег 

значаја или пословања се мора обезбедити колско-
пешачки прилаз ширине мин. 3,5 m и пешачка стаза 
ширине мин. 1,5 m.

У оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити 
потребан број паркинг места који се одређује на основу 
намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или 
гаражно место (у даљем тексту: ПМ), на следећи начин:
1) банка, здравствена, пословна, образовна или 
административна установа - 1 ПМ на 70 m² корисног 
простора;
2) пошта - 1 ПМ на 150 m² корисног простора;
3) трговина на мало - 1 ПМ на 100 m² корисног простора;
4) угоститељски објекат - 1 ПМ на користан простор за 
8 столица;
5) хотелијерска установа - 1 ПМ на користан простор за 
10 кревета;
6) позориште или биоскоп - 1 ПМ на користан простор 
за 30 гледалаца;
7) 1 стан - 1 ПМ.

Уколико се на парцели обавља пословна/јавна 
делатност намењена ширем кругу корисника, са 
потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, 
које се не може у потпуности решити на припадајућој 
парцели, може се у уличном коридору, у ширини парцеле, 
одобрити изградња паркинг простора, уколико се тиме 
не ремете коришћење јавне површине, функционисање 
саобраћаја и услови окружења.

Заштита	суседних	објеката

Ако се објекти постављају на заједничку међу 
(границу) не може се објектом или делом објекта 
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење 
може бити калкански зид, двоводни или четвороводни 
кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са 
падом у сопствено двориште). Одвођење атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат. Испади 
на објекту не могу прелазити грађевинску линију више 
од 1,6 m, односно регулациону линију више од 1,2 m и 
то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална 
пројекција испада већа онда се она поставља у односу 
на грађевинску, односно регулациону линију.

Грађевински елементи на нивоу приземља 
могу прећи грађевинску односно регулациону 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то:
- излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина 
тротоара износи најмање 3,0 m, а испод те ширине 
тротоара није дозвољена изградња испада излога локала 
у приземљу;
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у 
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини 
објекта с висином изнад 3,0 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском 
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара 
на висину изнад 3,0 m,
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- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m,
- један степеник у мах. ширини 0,З m, када је ширина 
тротоара већа од 1,8 m,
- код традиционалног постављања прозора „кибиц 
фенстер“ у макс. ширини 0,З m, када је ширина тротоара 
већа од 1,8 m.

Грађевински елементи као еркери, доксати, 
балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу 
првог спрата могу да пређу грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 
m, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно 
северне (односно западне) оријентације (ако је растојање 
објекта до међе најмање 1,5 m) до 0,6 m, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно 
јужне (односно источне) оријентације (ако је растојање 
објекта до међе најмање 3,0 m) до 0,9 m, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег 
растојања од стражње линије суседне грађевинске 
парцеле од 5,0 m) до 1,2 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње 
фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице не смеју прелазити 
регулациону линију, односно могу се постављати на 
предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена 
у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те 
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које 
савлађују висини вишу од 0,9 m улазе у основни габарит 
објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме 
се ометати пролаз и друге функције дворишта. Изградња 
објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов 
да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат.

На зиду који је лоциран на заједничкој међи не 
могу се постављати отвори према суседној парцели, 
изузев отвора на просторијама нестамбене намене који 
су искључиво у функцији вентилационог отвора или 
осветљења, висине парапета од мин. 1,8 m, а површине 
до макс. 0,8 m².

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна 
линија суседне парцеле, а одвођење атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

Површинске воде са грађевинске парцеле не могу 
се усмеравати према другој парцели.

Површинске воде са парцеле одводити слободних 
падом, према риголама, односно према улици са 
најмањим падом од 1,5%.

Архитектонско,	 односно	 естетско	 обликовање	
појединих	елемената	објекта

Објекти својим архитектонским изразом 
морају бити усклађени са просторним и временским 
контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање 
чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких 
елемената. Архитектонским облицима, употребљеним 
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетске и визуелне целине у улици и блоку.

Фасаде објеката могу бити облагане свим 
врстама традиционалних и савремених материјала или 
малтерисане и бојене у пастелним тоновима.

Нагиб и тип кровне конструкције ускладити 
са архитектуром објекта и изабраном врстом кровног 
покривача. Дозвољава се нагиб кровних равни у распону 
од 20 до 45°.

4.1.2.	 Правила	 грађења	 за	 грађевинске	 парцеле	
намењене	становању

Врста	и	намена	објеката	који	се	могу	градити

1. Главни објекат: 
Намена: породични и вишепородични стамбени 
објекти и у комбинацијама стамбено-пословни и 
пословно-стамбени објекти. 
Врста: главни објекат може да се гради као  
слободностојећи, као објекат у прекинутом или 
непрекинутом низу.

Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део 
намењен за пословање износи до 50% површине 
објекта.

Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део 
намењен за пословање (који не угрожава становање) 
износи од 50 до 70%.

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру 
дозвољеног процента изграђености парцеле дозвољена 
је изградња других објеката, као и помоћних објеката, 
односно објеката који су у функцији коришћења 
главног објекта, а чија намена не угрожава главни 
објекат и суседне парцеле.

2. Други објекат: 
Намена: пословни и стамбени. Дозвољене су све врсте 
комбинација.
Врста: други објекат може да се гради као 
слободностојећи, као објекат у прекинутом или 
непрекинутом низу.

3. Помоћни објекат:
Намена: гараже, оставе, водонепропусна бетонска 
септичка јама (прелазно решење до прикључења 
на насељску канализациону мрежу), бунар, ограда, 
цистерна за воду, трафо станица и сл. 
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Врста: објекат се гради као слободностојећи или као 
објекат у прекинутом низу.

Врста	и	намена	објеката	чија	је	изградња	ограничена	
или	забрањена

На парцелама намењеним стамбеним објектима 
забрањена је израдња складишта, објеката производне 
или привредне делатности (нпр. пилане, метало-
стругарске радионице, хемијска производња и сл.) 
и пољопривредне производње који буком, гасовима, 
отпадом било које врсте, те великим обимом транспорта 
и сл., могу да угрозе непосредно окружење. 

У овом делу насеља не предвиђа се могућност 
држања домаћих животиња.

Услови	за	формирање	грађевинске	парцеле

За парцеле намењене за вишепородичне	објекте 
минимална ширина фронта парцеле за је 16,0 m, а 
минимална површина парцеле је 600,0 m2.

Услови за образовање грађевинске парцеле 
намењене породичном	становању су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле 
је 12,0 m, минимална површина парцеле је 300,0 m2;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 
m (2х8,0 m), минимална површина је 400,0 m2 (2х200,0 
m2);
- за објекат у прекинутом или непрекинутом низу 
минимална ширина парцеле је 10,0 m, минимална 
величина парцеле је 300,0 m2.

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

Главни објекат се предњом фасадом поставља 
на грађевинску линију, која се најчешће поклапа са 
регулационом линијом или се објекат повлачи у дубину 
парцеле за највише 5,0 m. У изграђеним блоковима се 
удаљеност грађевинске од регулационе линије утврђује 
на основу позиције већине изграђених објеката (преко 
50%).

Удаљеност слободностојећих објеката 
породичног становања од границе парцеле претежно 
северне, односно западне орјентације је минимум 1,0 
m, а од од границе парцеле претежно јужне, односно 
источне орјентације је минимум 3,0 m.

Изградња вишепородичних објеката на парцели 
може се дозволити под следећим условима: основни 
габарит вишепородичног објекта (без испада) може се 
дозволити у односу на границу суседне грађевинске 
парцеле: за слободностојећи објекат је мин. 2,5 m, за 
објекат у прекинутом низу је 4,0 m.

Највећи	дозвољени	индекс	заузетости	

Највећи дозвољени индекс заузетости 
грађевинске парцеле породичног становања је 40%, а 
вишепородичног становања је 50%. 

Највећа	дозвољена	спратност	

Дозвољена спратност главног објекта
- вишепородично становање:  макс. П+2.
- породично становање:   макс. П+1+Пк.

Дозвољена спратност другог објекта: макс. П+Пк.

Дозвољена спратност помоћног објекта: макс. П.

За све врсте објеката дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 

Кота приземља објекта одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према коти заштитног тротоара објекта и то: 
- кота приземља нових објеката на равном терену не 
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 
пута,
- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте 
заштитног тротоара,
- високо приземље подразумева део објекта над 
сутереном, кота пода је макс. 2,2 m од планиране коте 
уличног тротоара,
- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену 
(пословање и делатности) кота приземља може бити 
максимално 0,2 m виша од коте тротоара (денивелација 
до 1,2 m савладава се унутар објекта).

Висина назитка поткровне етаже износи највише 
1,6 m рачунајући од коте готовог пода поткровне етаже 
до тачке прелома кровне косине.

Услови	 за	 изградњу	 других	 објеката	 на	 истој	
грађевинској	парцели

Удаљеност слободностојећег објекта од других 
објеката је минимално 4,0 m (основни габарит са 
испадом).

На истој грађевинској парцели могућа је изградња 
и другог објекта уколико то дозвољава величина парцеле 
(под условом да се могу задовољити овим Планом 
прописани урбанистички параметри). 

Други и помоћни објекат на парцели могу да се 
граде на међусобном размаку од 0,0 m ако су задовољени 
санитарни, противпожарни и други технички услови, 
односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m, 
ако други објекат има отворе са те стране, тј. међусобни 
размак не може бити мањи од половине висине вишег 
објекта. 
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Помоћни објекти се граде у истој линији као и 
главни објекат (удаљеност од суседне парцеле).

Уколико то ширина фронта парцеле дозвољава, 
уз поштовање свих осталих услова датих овим Планом, 
могућа је изградња помоћног објекта – гараже, као 
засебног објекта, на истој удаљености од регулационе 
линије (на грађевинској линији) као и припадајући 
главни објекат, уз услов да кровне равни гараже имају 
пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају 
око хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже 
(уколико се гаража постави на регулационој линији). 

Ако се у сутеренској етажи (уколико не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе) главног 
објекта планира и гаража, грађевинска линија се повлачи 
на 5,0 m од регулационе линије.

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом 
зеленом оградом, зиданом оградом или транспарентном 
оградом висине у складу са уобичајеним месним 
приликама (очување традиционално урбане матрице). 
Ограда се поставља према катастарском плану и 
операту тако да елементи ограде буду на парцели која се 
ограђује. Начин градње ограда у погледу висине и избора 
материјала ускладити са претежним постојећим стањем 
у предметном делу насеља (улице, блока). Ограда, 
стубови ограде и капије постављају се на регулациону 
линију тако да елементи ограде буду на парцели која се 
ограђује. Капије на уличној огради се не могу отварати 
ван регулационе линије. 

Дозвољено је преграђивање функционалних 
целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина 
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

Водонепропусна септичка јама за прихват 
фекалних и отпадних вода се гради на парцели власника, 
удаљена минимум 10,0 m од бунара, минимум 2,5 m од 
уличне регулационе линије, односно 3,0 m од осталих 
граница парцеле (међа) и свих стамбених објеката.

Обезбеђивање	 приступа	 парцели	 и	 простора	 за	
паркирање	возила

Свака грађевинска парцела мора да има приступ 
на јавни пут – улицу, по правилу директно, а изузетно, 
ако се то не може остварити - преко приватног пролаза. 
Уколико се објекат гради целом ширином парцеле у 
склопу непрекинутог низа, мора се обезбедити колско-
пешачки пролаз на унутрашњи део парцеле. При 
обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање 
уличних канала. Обавезно оставити пропуст за 
атмосферску воду.

За парцеле се мора обезбедити колско-пешачки 
прилаз ширине мин. 3,0 m и пешачка стаза ширине мин. 
1,0 m. 

У оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити 

потребан број паркинг места за сопствене потребе и то 
по једно паркинг или гаражно место на један стан или на 
70 m² корисног простора.

Уколико се на парцели обавља пословна делатност 
намењена ширем кругу корисника, са потребом 
обезбеђења смештаја већег броја возила, које се не може 
у потпуности решити на припадајућој парцели, може 
се у уличном коридору, у ширини парцеле, одобрити 
изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремете 
коришћење јавне површине, функционисање саобраћаја 
и услови окружења. 

Заштита	суседних	објеката

Ако се објекти постављају на заједничку међу 
(границу) не може се објектом или делом објекта 
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење 
може бити калкански зид, двоводни или четвороводни 
кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са 
падом у сопствено двориште). Одвођење атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

Грађевински елементи на нивоу приземља 
могу прећи грађевинску односно регулациону 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то:
- излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина 
тротоара износи најмање 3,0 m, а испод те ширине 
тротоара није дозвољена изградња испада излога локала 
у приземљу; 
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у 
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини 
објекта с висином изнад 3,0 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском 
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара 
на висину изнад 3,0 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
- један степеник у мах. ширини 0,З m, када је ширина 
тротоара већа од 1,8 m,
- код традиционалног постављања прозора „кибиц 
фенстер“ у макс. ширини 0,З m, када је ширина тротоара 
већа од 1,8 m.

Грађевински елементи као еркери, доксати, 
балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу 
првог спрата могу да пређу грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 
m, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно 
северне (односно западне) оријентације (ако је растојање 
објекта до међе најмање 1,5 m) до 0,6 m, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно 
јужне (односно источне) оријентације (ако је растојање 
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објекта до међе најмање 3,0 m) до 0,9 m, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег 
растојања од стражње линије суседне грађевинске 
парцеле од 5,0 m) до 1,2 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње 
фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице не смеју прелазити 
регулациону линију, односно могу се постављати на 
предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена 
у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те 
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које 
савлађују висини вишу од 0,9 m улазе у основни габарит 
објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме 
се ометати пролаз и друге функције дворишта.

Изградња објеката у прекинутом низу може се 
дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до 
које се гради објекат. 

На зиду који је лоциран на заједничкој међи не 
могу се постављати отвори према суседној парцели, 
изузев отвора на просторијама нестамбене намене који 
су искључиво у функцији вентилационог отвора или 
осветљења, висине парапета од мин. 1,8 m, а површине 
до макс. 0,8 m².

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна 
линија суседне парцеле, а одвођење атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

Површинске воде са грађевинске парцеле не могу 
се усмеравати према другој парцели. Површинске воде 
са парцеле одводити слободних падом, према риголама, 
односно према улици са најмањим падом од 1,5%. 

Архитектонско,	 односно	 естетско	 обликовање	
појединих	елемената	објекта

Објекти својим архитектонским изразом 
морају бити усклађени са просторним и временским 
контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање 
чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких 
елемената. Архитектонским облицима, употребљеним 
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетске и визуелне целине у улици и блоку. 

Фасаде објеката могу бити облагане свим 
врстама традиционалних и савремених материјала или 
малтерисане и бојене у пастелним тоновима. 

Обавезна израда косог крова с тим да се нагиб 
и тип кровне конструкције усклади са архитектуром 
објекта и изабраном врстом кровног покривача. 
Дозвољава се нагиб кровних равни у распону од 20 до 
45о.

4.2.	ЗОНЕ	СТАНОВАЊА

Зона становања је овим Планом дефинисана 
породичном и вишепородичном стамбеном изградњом. 
С обзиром на тренутне активности становништва и 
тенденцију за већом улогом предузетништва, размотрен 
је и посебан облик становања: становање са делтностима, 
односно могућношћу бављења предузетништвом и 
пољопривредом. 

4.2.1.	Породично	становање

Врста	и	намена	објеката

1. Главни објекат: 
Намена: стамбени, стамбено-пословни и пословно-
стамбени објекат. 
Врста: главни објекат може да се гради као 
слободностојећи, двојни, као објекат у прекинутом 
низу.

2. Други објекат:
Намена: стамбени, стамбено-пословни и пословни 
објекат. 

3. Економски објекат: 
Намена: сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта, 
пољски клозети, пушнице, сушнице, кош, амбар, 
настрешница за машине и возила, магацини хране, 
објекти намењени исхрани стоке и други слични 
објекти неопходни за функционисање пољопривредног 
газдинства.

4. Помоћни објекат: 
Намена: гараже, оставе, летње кухиње, водонепропусна 
бетонска септичка јама, бунар, ограда, трафо станица 
и сл. Оставе за огрев, гаража и летња кухиња могу се 
планирати и у саставу основног објекта или другог 
објекта на парцели.
Врста: објекат се гради као слободностојећи или као 
објекат у прекинутом низу.

Услови	за	формирање	грађевинске	парцеле

- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле 
је 12,0 m, минимална површина парцеле је 300,0 m2;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 
m (2х8,0 m), минимална површина је 400,0 m2 (2х200,0 
m2);
- за објекат у прекинутом или непрекинутом низу 
минимална ширина парцеле је 
10,0 m, минимална величина парцеле је 300,0 m2.

Положај	објеката	на	парцели	у	односу	на	регулацију	
и	у	односу	на	границе	парцеле

Објекти се граде на грађевинској линији или 
унутар површине ограничене грађевинском линијом. 
Главни објекат се предњом фасадом поставља на 
грађевинску линију, која се најчешће поклапа са 
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регулационом линијом или се објекат повлачи у дубину 
парцеле за највише 5,0 m од регулационе линије. У 
изграђеним блоковима се удаљеност грађевинске од 
регулационе линије утврђује на основу позиције већине 
изграђених објеката (преко 50%).

Главни објекат се на парцели гради уз границу 
парцеле претежно северне (односно западне) 
оријентације. 

Изградња на парцели може се дозволити под 
следећим условима:
- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) 
може да се дозволи на мин. 1,0 m од границе парцеле 
претежно северне (односно западне) оријентације, 
односно, основни габарит са испадима не може прећи 
границу парцеле;
- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) 
може да се дозволи на мин. 3,0 m од границе парцеле 
претежно јужне (односно источне) оријентације;
- основни габарит двојног објекта (без испада) може да 
се дозволи на мин. 4,0 m од бочне границе парцеле;
- основни габарит објекта у прекинутом низу од 
границе парцеле претежно северне (односно западне) 
оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно 
јужне (односно источне) оријентације је 4,0 m (растојање 
основног габарита без испада).

За објекте који имају индиректну везу са 
јавним путем (преко приватног пролаза), растојање од 
регулационе линије се утврђује локацијским условима, 
тако да буду испоштовани сви урбанистички параметри 
дати овим Планом.

У складу са уобичајеним месним приликама 
(очување традиционалне урбане матрице) дозвољено 
је изградњу нових објеката ускладити са постојећим 
стањем у предметном делу насеља (улице, блока).

Највећи	дозвољени	индекс	заузетости	

Максимални индекс заузетости
грађевинске парцеле:    40%

Највећа	дозвољена	спратност	

Дозвољена спратност главног
објекта је максимално    П+1+Пк.
Дозвољена спратност другог
објекта је максимално    П+1. 
Дозвољена спратност економског
објекта је макс.     П.
Дозвољена спратност помоћног
објекта је макс.     П. 

Кота приземља објекта одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према коти заштитног тротоара објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не 
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 

пута,
- кота приземља може бити максимално 1,2 m виша од 
коте нивелете јавног или приступног пута, ако је кота 
приземља виша она се решава у оквиру габарита објекта,
- кота приземља за послове, производне и складишне 
објекте максимално 0,2 m виша од коте нивелете јавног 
или приступног пута; ако је кота приземља виша она се 
решава у оквиру габарита објекта,
- високо приземље подразумева део објекта над 
сутереном, кота пода макс. 2,2 m од планиране коте 
уличног тротоара,
- висина назитка стамбене поткровне етаже износи 
највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне етаже 
до тачке прелома кровне косине.

За све врсте објеката дозвољена је изградња 
подрумске етаже, односно сутеренске етаже, ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Услови	 за	 изградњу	 других	 објеката	 на	 истој	
грађевинској	парцели

Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта 
од других објеката, осим објеката у низу је минимално 
4,0 m (основни габарит са испадом).

На истој грађевинској парцели могућа је 
изградња и другог стамбеног објекта, односно стамбено-
пословног, пословно-стамбеног или пословног, уколико 
то дозвољава величина парцеле (под условом да се могу 
задовољити овим Планом прописани урбанистички 
параметри). 

Други, економски и помоћни објекти могу да се 
граде на међусобном размаку од 0,0 m ако су задовољени 
санитарни, противпожарни и други технички услови, 
односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m, 
ако други објекат има отворе са те стране, тј. међусобни 
размак не може бити мањи од половине висине вишег 
објекта. 

Помоћни и економски објекат се граде у истој 
линији као и главни објекат (удаљеност од суседне 
парцеле). Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0 
m. Економски објекат на парцели где је двојни објекат се 
гради на 0,0 m од заједничке границе парцеле.

Уколико то ширина фронта парцеле дозвољава, 
уз поштовање свих осталих услова датих овим Планом, 
могућа је изградња помоћног објекта – гараже, као 
засебног објекта, на истој удаљености од регулационе 
линије (на грађевинској линији) као и припадајући 
главни објекат, уз услов да кровне равни гараже имају 
пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају 
око хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже 
(уколико се гаража постави на регулационој линији). 

Ако се у сутеренској етажи (уколико ако не 
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постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе) 
главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се 
повлачи на 5,0 m од регулационе линије.

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом 
зеленом оградом, зиданом оградом или транспарентном 
оградом висине у складу са уобичајеним месним 
приликама (очување традиционално урбане матрице). 
Ограда се поставља према катастарском плану и 
операту тако да елементи ограде буду на парцели која се 
ограђује. Начин градње ограда у погледу висине и избора 
материјала ускладити са претежним постојећим стањем 
у предметном делу насеља (улице, блока). Ограда, 
стубови ограде и капије постављају се на регулациону 
линију тако да елементи ограде буду на парцели која се 
ограђује. Капије на уличној огради се не могу отварати 
ван регулационе линије. 

Дозвољено је преграђивање функционалних 
целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина 
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

Водонепропусна септичка јама за прихват 
фекалних и отпадних вода се гради на парцели власника, 
удаљена минимум 10,0 m од бунара, минимум 2,5 m од 
уличне регулационе линије, односно 3,0 m од осталих 
граница парцеле (међа), а минимум 5,0 m од свих 
стамбених објеката.

Удаљеност економског објекта - силоса од других 
објеката не може бити мања од половине висине силоса.

Удаљеност економског објекта - сточне стаје од 
било ког стамбеног, пословног и производног објекта 
не може бити мања од 15,0 m (у складу са санитарно-
хигијенским условима и условима заштите животне 
средине). 

Удаљеност економског објекта - ђубриште и 
пољски клозет од стамбеног, пословног, производног 
и неких економских објекта (у складу са санитарно-
хигијенским условима и условима заштите животне 
средине) и бунара је мин. 25,0 m. Ђубриште се гради на 
мин. 1,0 m од границе економског дела суседне парцеле 
уз услов да се гради ободни зид висине 1,0 m (да не би 
дошло до разасипања) и да је материјал од којег се гради 
ђубриште водонепропусан. 

Удаљеност економских објеката у којима се 
складишти запаљиви материјал од других објеката 
је мин. 6,0 m. Међусобни размак између економских 
објеката (на истој парцели) може бити 0,0 m (ако су 
задовољени услови противпожарне заштите) односно 
мин. половина вишег објекта.

Обезбеђивање	 приступа	 парцели	 и	 простора	 за	
паркирање	возила

Свака грађевинска парцела мора да има приступ 
на јавни пут – улицу, по правилу директно, а изузетно, 

ако се то не може остварити - преко приватног пролаза. 
При обезбеђењу прилаза парцели забрањено је 
затрпавање уличних канала. Обавезно оставити пропуст 
за атмосферску воду.

За грађевинску парцелу у оквиру ове зоне 
обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 2,5 m. 

За грађевинску парцелу на којој се планира 
изградња пословног објекта мора се обезбедити колско-
пешачки прилаз мин. ширине 3,5 m и пешачка стаза мин. 
ширине 1,5 m.

За паркирање возила за сопствене потребе у 
оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг 
место, тј. простор за паркирање возила по правилу: једно 
паркинг или гаражно место на један стан, односно једно 
паркинг место на 70 m2 корисне површине простора 
намењеног пословању.

Уколико се на парцели обавља пословна/јавна 
делатност намењена ширем кругу корисника, са 
потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, 
које се не може у потпуности решити на припадајућој 
парцели, може се у уличном коридору, у ширини парцеле, 
одобрити изградња паркинг простора, уколико се тиме 
не ремете коришћење јавне површине, функционисање 
саобраћаја и услови окружења. 

Заштита	суседних	објеката

Ако се објекти постављају на заједничку међу 
(границу) не може се објектом или делом објекта 
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење 
може бити калкански зид, двоводни или четвороводни 
кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров 
са падом у сопствено двориште). 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,6 m, односно регулациону линију 
више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако 
је хоризонтална пројекција испада већа онда се она 
поставља у односу на грађевинску, односно регулациону 
линију. 

Грађевински елементи на нивоу приземља 
могу прећи грађевинску односно регулациону 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то:
- излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина 
тротоара износи најмање 
3,0 m, а испод те ширине тротоара није дозвољена 
изградња испада излога локала у приземљу; 
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у 
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини 
објекта с висином изнад 3,0 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском 
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара 
на висину изнад 3,0 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
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- један степеник у макс. ширини 0,З m, када је ширина 
тротоара већа од 1,8 m,
- код традиционалног постављања прозора „кибиц 
фенстер“ у макс. ширини 0,З m, када је ширина тротоара 
већа од 1,8 m.

Отворене спољне степенице не смеју прелазити 
регулациону линију, односно могу се постављати на 
предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена 
у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те 
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које 
савлађују висину вишу од 0,9 m улазе у основни габарит 
објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме 
се ометати пролаз и друге функције дворишта.

Изградња објеката у прекинутом низу може се 
дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до 
које се гради објекат. 

На зиду који је лоциран на заједничкој међи не 
могу се постављати отвори према суседној парцели, 
изузев отвора на просторијама нестамбене намене који 
су искључиво у функцији вентилационог отвора или 
осветљења, висине парапета од мин. 1,8 m, а површине 
до макс. 0,8 m².

За изграђене објекте чије је међусобно растојање 
мање од 3,0 m, не могу се у случају реконструкције 
на бочним странама предвиђати отвори стамбених 
просторија.

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна 
линија суседне парцеле а одвођење атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

Површинске воде са грађевинске парцеле не 
могу се усмеравати према другој парцели. Површинске 
воде са парцеле одводити слободних падом, према 
риголама, односно према улици са најмањим падом од 
1,5%. Површинске и друге отпадне воде из економског 
дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме.

Архитектонско,	 односно	 естетско	 обликовање	
појединих	елемената	објекта

Објекти својим архитектонским изразом 
морају бити усклађени са просторним и временским 
контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање 
чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких 
елемената. Архитектонским облицима, употребљеним 
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетске и визуелне целине у улици и блоку. 

Фасаде објеката могу бити облагане свим 
врстама традиционалних и савремених материјала или 
малтерисане и бојене у пастелним тоновима. 

Обавезна израда косог крова с тим да се нагиб 
и тип кровне конструкције усклади са архитектуром 

објекта и изабраном врстом кровног покривача. 
Дозвољава се нагиб кровних равни у распону од 20 до 
45о.

4.2.2.	Становање	са	радом

Површине намењене становању са радом 
(види графички прилог бр. 2.3.) предвиђене су за 
оне делатности које не могу бити лоциране у оквиру 
других насељских структура (већи проценат буке, већа 
саобраћајна фреквенција, итд.). 

Врста	и	намена	објеката	

Пословне делатности које се могу дозволити 
су из области: трговине на мало и велико, производње 
и прераде мањег обима, угоститељства и услужних 
делатности, стакленика изложбено-продајних салона, 
складишта разнородних делатности (складишта 
за пољопривредну робу, хладњаче, силоси и сл.), 
магацинских простора и пратећих садржаја, сервиса и 
услуга, као и осталих делатности, које могу осигурати 
прописане мере заштите животне средине. 

1. Главни објекат: 
Намена: стамбени, пословни, производни или 
складишни објекат, као и изградња у комбинацијама 
(стамбено-пословни, пословно-стамбени, пословно-
производни, пословно-складишни, производно-
складишни и пословно-производно-складишни 
објекат).
Врста: главни објекат може да се гради као 
слободностојећи или као објекат у прекинутом низу.

2. Економски објекат: 
Намена: сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта, 
пољски клозети, пушнице, сушнице, кош, амбар, 
настрешница за машине и возила, магацини хране, 
објекти намењени исхрани стоке, млекара и други 
слични објекти. 
Врста: објекат се гради као слободностојећи или као 
објекат у прекинутом низу.

На грађевинској парцели намењеној породичном 
становању са радом у оквиру економског дела парцеле 
даје се могућност изградње производног односно 
пословног објекта, а који је везан са услужним 
делатностима (пекаре, мањи производни капацитети, 
занатске радионице, складишта на мало, итд.) или 
пољопривредом (откупне станице, стакленици, 
пластеници, итд.), када просторне могућности парцеле 
то дозвољавају и ако технолошки процес производње 
и пратеће активности не угрожавају животну средину, 
тј. не утичу на загађење земљишта, воде, ваздуха и 
не стварају буку и вибрације и не ремете претежну 
намену - становање.
Врста: објекат се гради као слободностојећи или као 
објекат у прекинутом низу.

За овај простор породичног становања основно је да се 
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у оквиру основног типа становања морају обезбедити 
просторни услови и за обављање производних 
активности.

3. Помоћни објекат:
Намена: гаража, летња кухиња, остава, водонепропусна 
бетонска септичка јама, бунар, ограда, трафо станица 
и сл.
Врста: објекат се гради као слободностојећи или као 
објекат у прекинутом низу.

Објектима за складиштење сматрају се све врсте 
складишта: полуотворене и затворене хале, 
надстрешнице, силоси, трапови, подна складишта, 
хладњаче и др.

Услови	за	формирање	грађевинске	парцеле

Услови за формирање грађевинске парцеле у 
оквиру зоне становања са делатностима:
- за парцеле намењене становању у оквиру ове зоне: 
површина грађевинске парцеле износи минимално 300,0 
m2, са ширином уличног фронта од минимално 12,0 m;
- за парцеле намењене становању са радом: површина 
грађевинске парцеле износи минимално 600,0 m2, са 
ширином уличног фронта од минимално 15,0 m.

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

Објекти се граде на грађевинској линији или 
унутар површине ограничене грађевинском линијом. 
Главни објекат се предњом фасадом поставља на 
грађевинску линију, која се најчешће поклапа са 
регулационом линијом или се објекат повлачи у дубину 
парцеле за највише 5,0 m од регулационе линије. У 
изграђеним блоковима се удаљеност грађевинске од 
регулационе линије утврђује на основу позиције већине 
изграђених објеката (преко 50%).

Главни објекат се на парцели гради уз границу 
парцеле претежно северне (односно западне) 
оријентације. 

Изградња на парцели може се дозволити под 
следећим условима:
- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) 
може да се дозволи на мин. 1,0 m од границе парцеле 
претежно северне (односно западне) оријентације, 
односно, основни габарит са испадима не може прећи 
границу парцеле.
- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) 
може да се дозволи на мин. 3,0 m од границе парцеле 
претежно јужне (односно источне) оријентације.
- основни габарит објекта у прекинутом низу од 
границе парцеле претежно северне (односно западне) 
оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно 
јужне (односно источне) оријентације је 4,0 m (растојање 
основног габарита без испада).

У складу са уобичајеним месним приликама 
(очување традиционалне урбане матрице) дозвољено 
је изградњу нових објеката ускладити са постојећим 
стањем у предметном делу насеља (улице, блока).

Изградња пословних/производних објеката и 
објеката у комбинацијама, на парцели може се дозволити 
под истим условима као и за породичне стамбене објекте.

Највећи	дозвољени	индекс	заузетости	

Максимални индекс заузетости грађевинске 
парцеле: 50%

Највећа	дозвољена	спратност	

Дозвољена спратност стамбеног
објекта је максимално    П+1+Пк. 
Дозвољена спратност пословног
објекта је макс.     П+1. 
Дозвољена спратност производног и
складишног објекта је макс.   П,
тј. вертикални габарит објекта
ускладити са технолошким
процесом производње. 
Дозвољена спратност економског
објекта је макс.     П+Пк,
с тим да се поткровна етажа
користи као остава, тј. складишни простор.
Дозвољена спратност помоћног
објекта је макс.     П. 

Кота приземља објекта одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према коти заштитног тротоара објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не 
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 
пута,
- кота приземља може бити максимално 1,2 m виша од 
коте нивелете јавног или приступног пута, ако је кота 
приземља виша она се решава у оквиру габарита објекта,
- кота приземља за послове, производне и складишне 
објекте максимално 0,2 m виша од коте нивелете јавног 
или приступног пута; ако је кота приземља виша она се 
решава у оквиру габарита објекта,
- високо приземље подразумева део објекта над 
сутереном, кота пода макс. 2,2 m од планиране коте 
уличног тротоара,
- висина назитка стамбене поткровне етаже износи 
највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне етаже 
до тачке прелома кровне косине.

За све врсте објеката дозвољена је изградња 
подрумске етаже, односно сутеренске етаже, ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Услови	 за	 изградњу	 других	 објеката	 на	 истој	
грађевинској	парцели

Удаљеност слободностојећег објекта од других 
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објеката, осим објеката у низу је минимално 4,0 m 
(основни габарит са испадом).

Економски и помоћни објекат могу да се граде 
на међусобном размаку од 0,0 m ако су задовољени 
санитарни, противпожарни и други технички услови, 
односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 
m, ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. 
међусобни размак не може бити мањи од половине 
висине вишег објекта. 

Помоћни и економски објекат се граде у истој 
линији као и главни објекат (удаљеност од суседне 
парцеле). Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0 
m. 

Економски објекат на парцели где је двојни 
објекат се гради на 0,0 m од заједничке границе парцеле.

Уколико то ширина фронта парцеле дозвољава, 
уз поштовање свих осталих услова датих овим Планом, 
могућа је изградња помоћног објекта – гараже, као 
засебног објекта, на истој удаљености од регулационе 
линије (на грађевинској линији) као и припадајући 
главни објекат, уз услов да кровне равни гараже имају 
пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају 
око хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже 
(уколико се гаража постави на регулационој линији). 

Ако се у сутеренској етажи (уколико ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе) 
главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се 
повлачи на 5,0 m од регулационе линије.

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом 
зеленом оградом, зиданом оградом или транспарентном 
оградом висине у складу са уобичајеним месним 
приликама (очување традиционалне урбане матрице). 
Ограда се поставља према катастарском плану и 
операту тако да елементи ограде буду на парцели која се 
ограђује. Начин градње ограда у погледу висине и избора 
материјала ускладити са претежним постојећим стањем 
у предметном делу насеља (улице, блока). Ограда, 
стубови ограде и капије постављају се на регулациону 
линију тако да елементи ограде буду на парцели која се 
ограђује. Капије на уличној огради се не могу отварати 
ван регулационе линије. 

Дозвољено је преграђивање функционалних 
целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина 
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

Водонепропусна септичка јама за прихват 
фекалних и отпадних вода се гради на парцели власника, 
удаљена минимум 10,0 m од бунара, минимум 2,5 m од 
уличне регулационе линије, односно 3,0 m од осталих 
граница парцеле (међа), а минимум 5,0 m од свих 
стамбених објеката.

Удаљеност економског објекта - силоса од других 
објеката не може бити мања од половине висине силоса.

Удаљеност економског објекта - сточне стаје од 
било ког стамбеног, пословног и производног објекта 
не може бити мања од 15,0 m (у складу са санитарно-
хигијенским условима и условима заштите животне 
средине), односно не може бити мања од 50,0 m у односу 
на здравствену установу, школу, дечији вртић или други 
објекат јавне намене у окружењу. 

Удаљеност економског објекта - ђубриште и 
пољски клозет од стамбеног, пословног, производног 
и неких економских објекта (у складу са санитарно-
хигијенским условима и условима заштите животне 
средине) и бунара је мин. 25,0 m, односно 50,0 m у 
односу на било који објекат јавне намене. Ђубриште се 
гради на мин. 1,0 m од границе економског дела суседне 
парцеле уз услов да се гради ободни зид висине 1,0 m (да 
не би дошло до разасипања) и да је материјал од којег се 
гради ђубриште водонепропусан. 

Удаљеност економских објеката у којима се 
складишти запаљиви материјал од других објеката 
је мин. 6,0 m. Међусобни размак између економских 
објеката (на истој парцели) може бити 0,0 m (ако су 
задовољени услови противпожарне заштите) односно 
мин. половина вишег објекта.

Ако се грађевинска парцела у оквиру зоне 
становања са радом намењује за чисто пословање, 
односно производњу, обавезна је израда урбанистичког 
пројекта уз услов да објекти својом делатношћу не 
угрожавају животну средину. Услови за изградњу 
објеката на парцели су дати у овом Плану за зону 
становање.

Обезбеђивање	 приступа	 парцели	 и	 простора	 за	
паркирање	возила

Свака грађевинска парцела мора да има приступ 
на јавни пут – улицу, по правилу директно, а изузетно, 
ако се то не може остварити - преко приватног пролаза. 
При обезбеђењу прилаза парцели забрањено је 
затрпавање уличних канала. Обавезно оставити пропуст 
за атмосферску воду.

За грађевинску парцелу намењену искључиво 
становању, у оквиру ове зоне, обезбедити колско-
пешачки прилаз ширине мин. 2,5 m. 

За грађевинску парцелу намењену породичном 
становању са радом обезбедити колско-пешачки прилаз 
мин. ширине 4,0 m.

За грађевинску парцелу на којој се планира 
изградња пословног/производног објекта мора се 
обезбедити колско-пешачки прилаз мин. ширине 3,5 m 
и пешачка стаза мин. ширине 1,5 m.
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За паркирање возила за сопствене потребе у 
оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг 
место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно 
паркинг или гаражно место на један стан, односно једно 
паркинг место на 70 m2 пословног, односно производног 
простора, тј. у складу са важећим прописима који 
одређену делатност уређују. За пословне/производне 
објекте на грађевинској парцели обезбедити потребан 
број паркинг места, у складу са прописима за одређену 
намену.

Уколико се на парцели обавља пословна/јавна 
делатност намењена ширем кругу корисника, са 
потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, 
које се не може у потпуности решити на припадајућој 
парцели, може се у уличном коридору, у ширини парцеле, 
одобрити изградња паркинг простора, уколико се тиме 
не ремете коришћење јавне површине, функционисање 
саобраћаја и услови окружења. 

Заштита	суседних	објеката

Ако се објекти постављају на заједничку међу 
(границу) не може се објектом или делом објекта 
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење 
може бити калкански зид, двоводни или четвороводни 
кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са 
падом у сопствено двориште). Одвођење атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,6 m, односно регулациону линију 
више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако 
је хоризонтална пројекција испада већа онда се она 
поставља у односу на грађевинску, односно регулациону 
линију. 

Грађевински елементи на нивоу приземља 
могу прећи грађевинску односно регулациону 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то:
- излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина 
тротоара износи најмање 3,0 m, а испод те ширине 
тротоара није дозвољена изградња испада излога локала 
у приземљу,
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у 
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини 
објекта с висином изнад 3,0 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском 
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара 
на висину изнад 3,0 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m,
- један степеник у мах. ширини 0,З m, када је ширина 
тротоара већа од 1,8 m,
- код традиционалног постављања прозора „кибиц 
фенстер“ у макс. ширини 0,З m, када је ширина тротоара 
већа од 1,8 m.

Отворене спољне степенице не смеју прелазити 

регулациону линију, односно могу се постављати на 
предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена 
у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те 
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које 
савлађују висини вишу од 0,9 m улазе у основни габарит 
објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме 
се ометати пролаз и друге функције дворишта.

Изградња објеката у прекинутом низу може се 
дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до 
које се гради објекат. 

На зиду који је лоциран на заједничкој међи не 
могу се постављати отвори према суседној парцели, 
изузев отвора на просторијама нестамбене намене који 
су искључиво у функцији вентилационог отвора или 
осветљења, висине парапета од мин. 1,8 m, а површине 
до макс. 0,8 m².

За изграђене објекте чије је међусобно растојање 
мање од 3,0 m, не могу се у случају реконструкције 
на бочним странама предвиђати отвори стамбених 
просторија.

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна 
линија суседне парцеле, а одвођење атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

Површинске воде са грађевинске парцеле не 
могу се усмеравати према другој парцели. Површинске 
воде са парцеле одводити слободни, падом, према 
риголама, односно према улици са најмањим падом од 
1,5%. Површинске и друге отпадне воде из економског 
дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме.

Архитектонско,	 односно	 естетско	 обликовање	
појединих	елемената	објекта

Објекти својим архитектонским изразом 
морају бити усклађени са просторним и временским 
контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање 
чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких 
елемената. Архитектонским облицима, употребљеним 
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетске и визуелне целине у улици и блоку. 

Фасаде објеката могу бити облагане свим 
врстама традиционалних и савремених материјала или 
малтерисане и бојене у пастелним тоновима. 

Обавезна израда косог крова с тим да се нагиб 
и тип кровне конструкције усклади са архитектуром 
објекта и изабраном врстом кровног покривача. 
Дозвољава се нагиб кровних равни у распону од 20 до 
45о.

4.2.3.	Вишепородично	становање

За изградњу вишепородичних стамбених објеката 
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неопходна је израда урбанистичких пројеката.

Врста	и	намена	објеката	који	се	могу	градити	

1. Главни објекат: 
Намена: вишепородични стамбени објекти и у 
комбинацијама стамбено-пословни и пословно-
стамбени објекти. 
Врста: главни објекат може да се гради као 
слободностојећи, као објекат у прекинутом или 
непрекинутом низу.

У оквиру главног објекта део приземља или цела 
приземна етажа може да се намени за пословни простор 
са пословањем које својом делатношћу неће угрозити 
примарну функцију - становање. Део објекта који се 
намењује за пословне намене не може прећи половину 
бруто развијене површине главног објекта.

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру 
дозвољеног процента изграђености парцеле дозвољена 
је изградња других објеката, као и помоћних објеката, 
односно објеката који су у функцији коришћења главног 
објекта, а чија намена не угрожава главни објекат и 
суседне парцеле.

2. Други објекат: 
Намена: У зависности од величине парцеле, у оквиру 
парцеле намењене вишепородичном становању, 
дозвољена је изградња и пословног објекта. 
Пословне делатности које се могу дозволити су из 
домена трговине на мало, угоститељства и услужне 
делатности, тј. оне делатности које својим радом не 
угрожавају примарну функцију зоне - становање.
Врста: други објекат може да се гради као 
слободностојећи, као објекат у прекинутом или 
непрекинутом низу.

3. Помоћни објекат: 
Намена: гараже, оставе, водонепропусна бетонска 
септичка јама (прелазно решење до прикључења 
на насељску канализациону мрежу), бунар, ограда, 
цистерна за воду, трафо станица и сл. 
Врста: објекат се гради као слободностојећи или као 
објекат у прекинутом низу.

Услови	за	формирање	грађевинске	парцеле

За изградњу вишепородичног стамбеног и 
вишепородичног стамбено-пословног објекта, у 
зависности од врсте, услови за образовање грађевинске 
парцеле су следећи:
- за слободностојећи вишепородични стамбени и 
вишепородични стамбено-пословни објекат минимална 
ширина парцеле је 20,0 m;
- за вишепородични стамбени и вишепородични 
стамбено-пословни објекат у непрекинутом или 
прекинутом низу минимална ширина парцеле је 15,0 m;
- за вишепородични стамбено-пословни објекат у 
прекинутом низу дозвољена минимална ширина парцеле 

је 15,0 m;
- за све врсте вишепородичних стамбених објеката 
и вишепородичних стамбено-пословних објеката 
грађевинска парцела је минималне површине 600,0 m2.

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

Растојање грађевинске линије од регулационе 
линије за слободностојеће вишепородичне објекте и 
вишепородичне стамбено-пословне објекте је од 0,0 до 
5,0 m, а за објекте са гаражом у подземној или приземној 
етажи од 0,0 до 10,0 m, с тим да се за објекте код којих 
се регулациона и грађевинска линија поклапа, приступ 
подземној или приземној гаражи мора остварити у 
оквиру сопствене парцеле (приступна рампа у оквиру 
габарита објекта).

Објекат се предњом фасадом мора поставити на 
грађевинску линију.

Растојање основног габарита (без испада) 
вишепородичног стамбено-пословног објекта и границе 
суседне грађевинске парцеле је:
- за слободностојећи објекат је минимално 2,5 m;
- за објекат у непрекинутом низу је 0,0 m;
- за објекат у прекинутом низу је 4,0 m.

Код издавања услова за реконструкцију за 
изграђене објекте чије је растојање од грађевинске 
парцеле мање од вредности датих у овом Плану не могу 
се на суседним странама планирати отвори стамбених 
просторија (сем вентилационих отвора).

Највећи	дозвољени	индекс	заузетости	

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске 
парцеле је 50%. 

Дозвољена	спратност	

Под овим видом становања подразумева се 
изградња стамбених објеката за становање више 
породица (више од 3 стамбене јединице), спратности до 
П+4. 

Вишепородични стамбени објекти могу имати 
подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Услови	 за	 изградњу	 других	 објеката	 на	 истој	
грађевинској	парцели

На грађевинској парцели у зони вишепородичног 
становања дозвољена је изградња помоћног објекта уз 
стамбени објекат - гаража, ограда и евентуално пословног 
објекта, ако услови на парцели то дозвољавају:
- на грађевинској парцели намењеној изградњи 
вишепородичног стамбеног и вишепородичног 
стамбено-пословног објекта морају се обезбедити 
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услови за изградњу помоћног објекта - гаража са 
обезбеђивањем минимално гаражних места 1/2 броја у 
односу на број станова планираних у главном објекту. 
Услови за изградњу помоћног објекта – гараже не 
морају да се обезбеде ако се у оквиру сутеренске или 
приземне етаже главног објекта обезбеђује просторија 
за гаражирање возила минимално 1/2 броја у односу на 
број планираних станова;
- изградња пословног објекта на грађевинској парцели 
намењеној изградњи вишепородичног стамбеног и 
вишепородичног стамбено-пословног објекта се може 
дозволити ако су обезбеђени просторни услови наведени 
у претходним ставкама уз сагласност власника станова, 
односно пословног простора у оквиру главног објекта.

Удаљеност слободностојећег објекта од других 
објеката је минимално 4,0 m (основни габарит са 
испадом).

Други и помоћни објекат на парцели могу да се 
граде на међусобном размаку од 0,0 m ако су задовољени 
санитарни, противпожарни и други технички услови, 
односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m, 
ако други објекат има отворе са те стране, тј. међусобни 
размак не може бити мањи од половине висине вишег 
објекта. Помоћни објекти се граде у истој линији као и 
главни објекат (удаљеност од суседне парцеле).

Ако се у сутеренској етажи (уколико не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе) главног 
објекта планира и гаража, грађевинска линија се повлачи 
на 5,0 m од регулационе линије.

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом 
зеленом оградом, зиданом оградом или транспарентном 
оградом висине у складу са уобичајеним месним 
приликама (очување традиционално урбане матрице). 
Ограда се поставља према катастарском плану и 
операту тако да елементи ограде буду на парцели која се 
ограђује. Начин градње ограда у погледу висине и избора 
материјала ускладити са претежним постојећим стањем 
у предметном делу насеља (улице, блока). Ограда, 
стубови ограде и капије постављају се на регулациону 
линију тако да елементи ограде буду на парцели која се

ограђује. Капије на уличној огради се не могу 
отварати ван регулационе линије. 

Водонепропусна септичка јама за прихват 
фекалних и отпадних вода се гради на парцели власника, 
удаљена минимум 10,0 m од бунара, минимум 2,5 m од 
уличне регулационе линије, односно 3,0 m од осталих 
граница парцеле (међа) и свих стамбених објеката.

Услови	 и	 начин	 обезбеђивања	 приступа	 парцели	 и	
простора	за	паркирање	возила

У оквиру површина намењених вишепородичном 
становању за сваку грађевинску парцелу мора се 
обезбедити колско-пешачки прилаз ширине минимално 
3,0 m.

За паркирање возила за сопствене потребе 
у оквиру грађевинске парцеле намењене изградњи 
вишепородичног стамбено-пословног објекта мора се 
обезбедити паркинг простор за паркирање возила по 
правилу - један стан једно паркинг место.

Заштита	суседних	објеката

Изградња вишепородичних објеката у низу - 
односно у прекинутом низу може се дозволити уз услов 
да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. 
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле.

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 2,5 
m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m 
онда се она поставља на грађевинску линију.

Грађевински елементи на нивоу приземља 
могу прећи грађевинску односно регулациону 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то:
- излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина 
тротоара износи најмање 3,0 m, а испод те ширине 
тротоара није дозвољена изградња испада излога локала 
у приземљу;
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у 
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини 
објекта с висином изнад 3,0 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском 
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара 
на висину изнад 3,0 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
- један степеник у мах. ширини 0,З m, када је ширина 
тротоара већа од 1,8 m.

Грађевински елементи као еркери, доксати, 
балкони, улазне надстрешнице без стубова, на 
нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 
m, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно 
северне (односно западне) оријентације мање од 0,6 m, 
али укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно 
јужне (односно источне) оријентације мање од 0,9 m, 
али укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег 
растојања од стражње линије суседне грађевинске 
парцеле од 5,0 m) мање од 1,2 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње 
фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице могу се постављати 
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на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена 
у односу на регулациону линију за 5,0 m и ако те 
степенице савладавају висину од 0,9 m. Степенице које 
савлађују висину вишу од 0,9 m улазе у основни габарит 
објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме 
се ометати пролаз и друге функције дворишта.

Грађевински елементи испод коте тротоара - 
подрумске етаже могу прећи грађевинску (односно 
регулациону линију) рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до 
дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те 
дубине мање од 0,5 m;
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара 
мање од 1,0 m.

Отварање отвора на просторијама за становање 
као и атељеима и пословним просторијама на бочним 
фасадама може се дозволити ако је међусобан размак 
између објеката (укупно са испадима) једнак или 
већи од 4,0 m. Ако је међусобни размак од 3,0 m до 
4,0 m дозвољено је отварање отвора на просторијама 
нестамбене намене уз услов да доња кота на коју се 
оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 m.

Висина назитка стамбене поткровне етаже износи 
највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне етаже 
до тачке прелома кровне висине, а одређује се према 
конкретном случају.

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна 
линија суседне парцеле, а одвођење атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

Архитектонско,	 односно	 естетско	 обликовање	
појединих	елемената	објекта

Објекти својим архитектонским изразом 
морају бити усклађени са просторним и временским 
контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање 
чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких 
елемената. Архитектонским облицима, употребљеним 
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетске и визуелне целине у улици и блоку. 

Фасаде објеката могу бити облагане свим 
врстама традиционалних и савремених материјала или 
малтерисане и бојене у пастелним тоновима. 

Обавезна израда косог крова с тим да се нагиб 
и тип кровне конструкције усклади са архитектуром 
објекта и изабраном врстом кровног покривача. 
Дозвољава се нагиб кровних равни у распону од 20 до 
45о.

4.2.4.	Мешовито	становање

У оквиру мешовитог становања дозвољена је 

изградња главног објекта: вишепородичног објекта, 
вишепородичног стамбено-пословног објекта, 
породичног објекта, стамбено-пословног објекта 
породичног типа и помоћног објекта уз стамбени објекат. 
У зависности од величине парцеле, у оквиру ове зоне, 
дозвољена је изградња и пословног објекта. Пословне 
делатности које се могу дозволити су из домена трговине 
на мало, угоститељства и услужне делатности, тј. оне 
делатности које својим радом не угрожавају примарну 
функцију зоне - становање.

За изградњу објеката породичног и 
вишепородичног становања примењиваће се услови 
грађења за зону централних садржаја датих овим 
Планом у поглављу II тачка 4.1.2. Правила грађења за 
грађевинске парцеле намењене становању.

4.3.	ЗОНА	РАДНИХ	САДРЖАЈА

Изградња објеката привредних делатности може 
се реализовати само на основу услова из овог Плана, тј. 
на основу услова из Плана детаљне регулације за оне 
делове насеља где је то прописано. 

При пројектовању и грађењу објеката 
придржавати се одредби техничких прописа и услова 
који конкретну област регулишу.

Врста	и	намена	објеката	који	се	могу	градити	

Пословне делатности које се могу дозволити 
су из области: све производне, пословне, услужне и 
радне активности мањег или већег обима. Планира се 
изградња објеката намењених за производне погоне 
лаке индустрије, пољопривреде, мале привреде, 
трговине на велико и мало, изложбено-продајне салоне, 
логистичке центре, складишта (за индустријску робу, 
за пољопривредну робу, складишта грађевинског 
материјала, хладњаче, силоси и сл.), магацинске 
просторе и пратеће садржаје, сервисне, услужне и 
угоститељске делатности, као и остале делатности, 
које могу осигурати прописане мере заштите животне 
средине.

1. Главни објекат: 
Намена: пословни, производни и складишни објекат 
као и изградња у комбинацијама (пословно-производни 
објекат, пословно-складишни објекат, производно-
складишни објекат, пословно-производно-складишни 
објекат). Изузетно се може дозволити изградња једне 
стамбене јединице у функцији пословања у склопу 
пословног објекта.
Врста: главни објекат може да се гради као 
слободностојећи, двојни или као објекат у прекинутом 
низу.

2. Помоћни објекат: 
Намена: портирнице, чуварске и вагарске кућице, 
гараже, оставе, магацини, надстрешнице и објекти за 
машине и возила, колске ваге, типске трафо-станице, 
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производни енергетски објекти обновљивих извора 
енергије снаге испод 10 MVA (производни енергетски 
објекти могу бити и главни објекти на парцели), 
објекти за смештај електронске комуникационе 
опреме, котларнице, водонепропусне бетонске 
септичке јаме (као прелазно решење до прикључења 
на насељску канализациону
мрежу), бунари, ограде и сл.
Врста: објекат се гради као слободностојећи или као 
објекат у прекинутом низу.

У овој зони забрањена је изградња економских 
објеката.

Услови	за	формирање	грађевинске	парцеле

Величина парцеле намењене изградњи 
привредних капацитета мора бити довољна да прими све 
садржаје који су условљени конкретним технолошким 
процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање 
дозвољеног индекса заузетости.

Површина грађевинске парцеле износи 
минимално 1000,0 m2 са ширином уличног фронта од 
минимално 20,0 m.

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

Грађевинска линија се поклапа са регулационом 
линијом, односно, у зависности од технолошког процеса 
производње може у односу на њу да буде одмакнута 
за минимално 5,0 m. Објекти који се налазе на улазу 
предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској 
линији.

Организацију дворишта треба усмерити ка 
северној, односно западној страни. С тим у вези, 
грађевинска линија од границе суседне парцеле са 
источне (односно јужне) стране је на 5,0 m. Евентуално, 
дозвољена је удаљеност на минимално 1,0 m под условом 
да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. 
да међусобни размак између објеката на две суседне 
парцеле је већи од половине вишег објекта. Грађевинска 
линија од границе парцеле са западне (односно северне) 
стране је на 7,0 m. Евентуално, дозвољена је удаљеност 
на минимално 4,0 m ако на грађевинској парцели је 
омогућен кружни ток саобраћаја.

Највећи	дозвољени	индекс	заузетости	

На грађевинској парцели индекс заузетости је 
максимално 70%.

У склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених 
површина.

Дозвољена	спратност	

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

- пословни: максимално П+1+Пк;
- производни и складишни: максимално П+1, евентуално 
и више ако то захтева технолошки процес производње; 
- помоћни објекат – је максималне спратности П.

За све врсте објеката дозвољена је изградња 
подрумске етаже (По), односно сутеренске етаже (Су) 
ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе.

Кота приземља објекта одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 
- кота приземља нових објеката на равном терену не 
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 
пута,
- кота приземља за стамбене објекте је максимално 1,2 m 
виша од коте нивелете јавног или приступног пута, ако 
је кота приземља виша она се решава у оквиру габарита 
објекта,
- кота приземља за послове, производне и складишне 
објекте максимално 0,2 m виша од коте нивелете јавног 
или приступног пута; ако је кота приземља виша она се 
решава у оквиру габарита објекта,
- високо приземље подразумева део објекта над 
сутереном, кота пода макс. 2,2 m од планиране коте 
уличног тротоара.

Услови	 за	 изградњу	 других	 објеката	 на	 истој	
грађевинској	парцели

Објекти могу да се граде као слободностојећи 
и у низу (у оквиру парцеле). Изградња објеката у низу 
(међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину 
дилетације) може се дозволити ако то технолошки 
процес производње захтева и ако су задовољени 
услови противпожарне заштите. Међусобни размак 
слободностојећих објеката је минимално половина 
висине вишег објекта с тим да међусобни размак не 
може бити мањи од 4,0 m. Помоћни објекти се граде у 
истој линији као и главни објекат (удаљеност од суседне 
парцеле).

Висина ограде којом се ограђује комплекс не 
може бити виша од h=2,2 m. Ограда на регулационој 
линији и ограда на углу мора бити транспарентна 
односно комбинација зидане и транспарентне ограде. 
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 
максимално 0,2 m а код комбинације, зидани део ограде не 
може бити виши од 0,9 m. Капије на регулационој линији 
се не могу отварати ван регулационе линије. Ограда, 
стубови ограде и капије морају бити на грађевинској 
парцели која се ограђује. Бочни и задњи део ограде може 
да се ограђује транспарентном оградом, комбинација 
зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до 
висине максимално 1,8 m. Дозвољено је преграђивање 
функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз 
услов да висина те ограде не може бити већа од висине 
спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.
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Услови	 и	 начин	 обезбеђивања	 приступа	 парцели	 и	
простора	за	паркирање	возила

За грађевинску парцелу обезбедити колско-
пешачки прилаз минималне ширине 3,5 m. За 
задовољавање потреба противпожарне заштите 
обезбедити колски прилаз минималне ширине 3,5 m са 
минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. 
Пешачки прилаз је минималне ширине 1,0 m. 

У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне 
површине градити под следећим условима:
- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m, са 
унутрашњим радијусом кривине од минимално 5,0 
m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточности 
саобраћаја због противпожарних услова или 12,0 m где 
то захтевају габарити меродавног (теретног) возила;
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру 
грађевинске парцеле обезбедити паркинг простор (за 
путничко возило мин. 2,5х5,0 m, за теретно возило мин. 
3,0х6,0 m, односно у зависности од величине теретног 
возила);
- манипулативне платое пројектовати са једностраним 
нагибом и носивошћу за средњe тешки саобраћај;
- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне 
површине минимално 0,6-0,7 m по бициклу;
- пешачке стазе у комплексу радити од бетона, бетонских 
плоча или бехатона минималне ширине од 1,0 m. 

Заштита	суседних	објеката

Изградњом објеката на парцели, планираном 
делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити 
животна средина. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 
m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m 
онда се она поставља на грађевинску линију. Грађевински 
елементи на нивоу приземља према регулационој 
линији, могу прећи грађевинску линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције 
испада) и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у 
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини 
објекта с висином изнад 3,0 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском 
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара 
на висину изнад 3,0 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.

Изградњом објеката уз источну (односно јужну) 
страну парцеле не сме се нарушити ваздушна линија 
суседне парцеле а одводња атмосферских падавина са 
кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске 
парцеле на којој се гради објекат. Уз западну (односно 
северну) границу парцеле формирати по могућности 
ободне зелене површине које ће имати функцију 
изолације самог комплекса од околних суседних парцела. 
Овај зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно 

дрвеће или шибље) умањио би буку и задржао издувне 
гасове и прашину.

Од укупне површине грађевинске парцеле 
зеленило мора да заузима мин. 30%. Избор биљних 
врста одређује се према карактеристикама производње, 
карактеру и концентрацији штетних материја а такође 
њиховим еколошким, функционалним и декоративним 
својствима. Зеленилом обезбеди изолација 
административних, односно стамбених објеката 
од производних (складишних) објеката, изолацију 
пешачких од моторних токова, као и заштиту паркинг 
простора од утицаја сунца.

Нивелацијом саобраћајних површина 
одводњавање атмосферских падавина решити у оквиру 
парцеле на којој се гради.

Архитектонско,	 односно	 естетско	 обликовање	
појединих	елемената	објекта

Објекти могу бити грађени од сваког 
чврстог материјала који је тренутно у употреби, на 
традиционалан или савремнији начин. Фасаде објеката 
могу бити облагане свим врстама традиционалних и 
савремених материјала или малтерисане и бојене у 
пастелним тоновима. Препоручује се пројектовање 
чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких 
елемената. Објекти својим архитектонским изразом 
морају бити усклађени са просторним и временским 
контекстом у ком настају. Архитектонским облицима, 
употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине у 
оквиру грађевинске парцеле. Обавезна је израда косог 
крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и 
кровови са више кровних равни, с тим да се нагиб и тип 
кровне конструкције морају усклади са архитектуром 
објекта и изабраном врстом кровног покривача. 
Дозвољава се нагиб кровних равни у распону од 20 до 
45о.

4.4.	 ЗОНА	 СПОРТА,	 РЕКРЕАЦИЈЕ,	 ТУРИЗМА	 И	
ЗЕЛЕНИЛА

Ближи услови за изградњу прописани су 
правилницима који дату област регулишу. Задржава 
се постојећи комплекс сортских терена уз могућност 
изградње нових и реконструкцију постојећих садржаја. 

Могу се градити објекти или комплекси у 
функцији туризма (екотуризам, спортско-рекреативни 
туризам, сеоски, излетнички, културно-манифестациони 
и сл.), спорта и рекреације (отворени и затворени 
спортско-рекреативни уређени простори, са санитарним 
просторијама, осталим пратећим просторијама, 
садржајима за најмлађе и сл.), образовања и културе 
(школа у природи, летња позорница, амфитеатар и сл.), 
као и мотели, ловачки домови, ресторани и слични 
садржаји и пословни објекти (трговина на мало, 
угоститељски објекти и услужни садржаји намене 
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компатибилне са основном наменом комплекса).

Објекти туристичког садржаја, као и смештајни 
капацитети могу се градити у свим насељским 
структурама.

Величина парцеле мора бити довољна да прими 
све планиране садржаје основне намене, као и пратеће 
садржаје, уз обезбеђење дозвољеног индекса заузетости, 
при чему комплекс намењен спорту и рекреацији може 
бити на једној или више грађевинских парцела.

Индекс заузетости парцеле је максимално 30%. 
У склопу парцеле обезбедити мин. 40% уређених 

зелених површина.

У зависности од намене објеката произилази и 
њихова спратност. Објекти су спратности:
- 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;
- помоћни објекти макс. спратности П.

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

Комплекси намењени спорту, рекреацији 
и туризму морају бити опремљени неопходном 
комуналном инфраструктуром и санитарно-техничким 
уређајима, а архитектонска обрада ових објеката може 
се третирати слободно, са циљем да се уклопе у околни 
пејсаж. 

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.

Правила за озелењавање дата су у поглављу I 
тачка 5.6.

4.5.	 ЗОНА	 ИНФРАСТРУКТУРНИХ	 И	
КОМУНАЛНИХ	ПОВРШИНА

У ову категорију површина сврстани су сви они 
садржаји који су или ће бити намењени за постизање 
програмираног нивоа комуналне опремљености који 
ће обезбедити услове за несметано и квалитетно 
функционисање основних намена као и насеља у целини.

Правила грађења за објекте и површине у зони 
инфраструктурних и комуналних површина дата 

су за сваку намену понаособ у поглављу I тачка 5. 
Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу 
инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење.

Гробље

Уређење и изградњу комуналне површине 
постојећег насељског гробља и планираног проширења 
радити у складу са Законом о сахрањивању и гробљима. 
Код изразито архитектонске концепције гробља однос 
површина за сахрањивање према осталим садржајима 
је 60:40% док је код пејсажне 40:60%. Функционална 
подела гробља (ако се ради о изразито архитектонској 
концепцији) треба да се састоји од следећих односа:
- 60% површине гробља треба да буде намењено гробним 
местима;
- 20% чини заштитни зелени појас и парковски обликован 
простор;
- 16% су површине за саобраћајнице;
- 3% трг за испраћај;
- 1% остали садржаји (код улаза у гробље - капела, 
продавница свећа, цвећа и др, максималне спратности 
П - приземље);
- комплекс гробља треба оградити заштитном оградом, 
висине до 2,0 m; 
- уз комплекс гробља треба уредити адекватан простор 
за паркирање возила и бицикала.

Избором садног материјала треба да се 
избегне претерано засенчење, околина треба да буде 
достојанствена, мирна, са превагом зелене боје разних 
нијанси. У појасу зеленила формирају се места за одмор, 
пре свега у близини улаза и прилаза гробљу. Треба 
тежити постизању јединственог обележавања гробова.

5.	 ПРИКАЗ	 ОСТВАРЕНИХ	 УРБАНИСТИЧКИХ	
ПАРАМЕТАРА	И	КАПАЦИТЕТ

Нумерички показатељи заступљености појединих 
површина претежне намене у насељу Бешка дати 
су и процентуално приказани у табели са билансом 
површина.

Урбанистички параметри и капацитети уређења 
и грађења основних и компатибилних садржаја на 
појединачној парцели грађевинског земљишта у зонама 
претежне намене дати су у правилима уређења и 
правилима грађења за сваку зону понаособ. Наведени 
урбанистички параметри и капацитети у потпуности 
су усаглашени са урбанистичким параметрима и 
капацитетима Правилника о општим условима за 
парцелацију регулацију и изградњу („Службени гласник 
РС“, бр. 22/15).

6.	ПРИМЕНА	ПЛАНА

Изградња саобраћајница и друге енергетске 
и комуналне инфраструктуре у коридору јавних 
површина, на подручју за које је утврђена обавезна 
израда плана детаљне регулације, вршиће се на основу 
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услова дефинисаних Планом генералне регулације 
насеља Бешка, до дана доношења тог плана.

 Постојеће грађевине, легално изграђене, као и 
објекти који су изграђени пре доношења Плана, а чија је 
намена у супротности са наменом површина утврђеним 
овим планом, могу се санирати и реконструисати у 
обиму неопходном за побољшање услова живота и рада, 
а до привођења планираној намени.

 Доношењем овог Плана престаје	 да	 важи 
следећи плански документ:
- Регулациони план насеља Бешка („Службени лист 
општина Срема“, бр. 25/01).

7.	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ

 Овај План ступа на снагу осмог (8) дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	35-344/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1123
 На основу члана 8. став 1. и члана 9. став 2. 
Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, 
број 20/09 и 145/14), члана 32. став 1. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 и 101/16) и члана 37. став 1. тачка 6. 
Стаута општине Инђија - пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“, број 9/13), а по прибављеном 
мишљењу Министарства државне управе и локалне 
самоуправе број: 20-00-494/2017-26 од 12.10.2017. 
године,
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана, 19. октобра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О	ОДРЕЂИВАЊУ	МАТИЧНИХ	ПОДРУЧЈА	И
ЊИХОВИХ	СЕДИШТА	НА	ТЕРИТОРИЈИ	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

1. Овом Одлуком одређују се на територији општине 
Инђија, матична подручја
која чине више насељених места и седишта матичних 
подручја у којима се воде матичне књиге.
2. На територији општине Инђија одређују се три 
матична подручја и њихова седишта и то:

1) Матично подручје ИНЂИЈА, које чине насељена 
места: Инђија, Марадик, Нови Карловци, Љуково и 
Јарковци, са седиштем у Инђији.

2) Матично подручје НОВИ СЛАНКАМЕН, које чине 
насељена места:

Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Сланкаменачки 
Виногради, са седиштем у Новом Сланкамену.

3) Матично подручје БЕШКА, које чине насељена 
места: Бешка, Крчедин и
Чортановци, са седиштем у Бешки.
3. Даном почетка примене ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о одређивању матичних подручја на територији 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број 
11/10).
4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“, а примењиваће се почев од 01. јануара 2018. 
године.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	20-7/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1124
 На основу члана 59. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 - др. закон), члана 37. став 1. тачка 6. и 
члана 72. став 1. Статута општине Инђија – пречишћен 
текст („Службени лист општина Срема“, број 9/13),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

О	Д	Л	У	К	У
О	ОРГАНИЗАЦИЈИ	ОПШТИНСКЕ	УПРАВЕ	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I	ОСНОВНЕ	ОДРЕДБЕ

Члан	1.
 Овом Одлуком утврђује се надлежност, 
организација и делокруг рада, руковођење, однос 
Општинске управе према другим органима, јавност 
рада, као и друга питања од значаја за рад и организацију 
Општинске управе општине Инђија (у даљем тексту: 
Општинска управа).

Члан	2.
 Речи и појмови у овој Одлуци који имају родно 
значење односе се једнако на мушки и женски род без 
обзира у којем роду су наведени. 

Члан	3.	
 Општинска управа образује се као јединствени 
орган.

Члан	4.
 Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других аката које 
доноси Скупштина општине, Председник општине и 



Број 23, страна број  1367                         Службени лист општине Инђија                          Четвртак 19. октобар 2017.

Општинско већe;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, 
Председника општине и Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о 
правима и дужностима грађана, предузећа, установа 
и других организација у управним стварима из 
надлежности општине Инђија;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем 
прописа и других општих аката Скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање 
поверено општини Инђија;
6. доставља извештај о свом раду на извршењу послова 
из надлежности општине Инђије и поверених послова, 
Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, 
а најмање једном годишње, и то до краја јануара текуће 
године за претходну годину;
7. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина 
општине, Председник општине и Општинско веће.

Члан	5.	
 Општинска управа самостална је у вршењу 
својих послова, које обавља на основу и у оквиру Устава, 
закона, Статута општине и других аката општине Инђија.

Члан	6.
 Рад Општинске управе доступан је јавности.
 Општинска управа дужна је да јавности омогући 
увид у свој рад према закону којим се уређује слободан 
приступ информацијама од јавног значаја.

Члан	7.
 Општинска управа у вршењу послова и задатака 
примењује начела добре управе, што подразумева да:
- поступа искључиво по закону;
- стручно и ефикасно одговара на захтеве грађана;
- према грађанима поступа са уважавањем и пажњом;
- не дискриминише грађане;
- независна је и непристрасна у свом раду.

Члан	8.	
 Запослени у Општинској управи дужни су да 
своје послове обављају стручно, не руководећи се при 
том својим политичким убеђењима, нити их у обављању 
послова могу изражавати и заступати.
 
II	 ОРГАНИЗАЦИЈА	 И	 ДЕЛОКРУГ	 РАДА	
ОПШТИНСКЕ	УПРАВЕ

Члан	9.
 У Општинској управи образују се унутрашње 
организационе јединице за вршење сродних управних, 
стручних и других послова у одређеној области, као 
одељења.
 Ради обједињавања истих или сличних послова 
који су међусобно сродни, успешнијег извршавања 
послова, пуне упослености и одговорности запослених 
унутар унутрашњих организационих једница могу се 
образовати уже организационе јединице, одсек и служба.

Члан	10.
 Начела за унутрашње уређење у Општинској 
управи утврђује Председник општине.

Члан	11.
 У Општинској управи унутрашње 
организационе јединице су:
- Одељење за финансије;
- Одељење за привреду и инвестиције;
- Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода;
- Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове 
и заштиту животне средине;
- Одељење за друштвене делатности;
- Одељење за општу управу;
- Одељење за инспекцијске послове;
- Одељење за правне и скупштинске послове.

Члан	12.
 У Општинској управи као посебна 
организациона јединица образује се Кабинет
Председника општине.
 Радни однос у Кабинету Председника општине 
заснива се на одређено време, најдуже док траје дужност 
Председника општине.

Члан	13.
 У Кабинету Председника општине могу се 
поставити три помоћника Председника општине, и то:
- за област међународне сарадње и пројекте;
- за област инвестиција, комуналне делатности и 
функционисања јавних предузећа;
- за област економског развоја и пољопривреде.
 Помоћници Председника општине покрећу 
иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења 
у вези са питањима која су од значаја за развој Општине 
у области за коју су постављени и врше друге послове по 
налогу Председника општине.
 Организационе и административно-техничке 
послове за рад помоћника Председника општине 
обављају унутрашње организационе јединице 
Општинске управе.

Члан	14.	
 У Општинској управи се обављају послови 
буџетске инспекције и интерне ревизије, које врше 
службеници ван унутрашњих организационих јединица, 
у складу са законом којим се уређује област буџетског 
пословања.
 Послове буџетске инспекције и интерне 
ревизије обавља служба буџетске инспекције и интерне 
ревизије.

Члан	15.	
 Одељење за финансије обавља управне, 
стручне и административно-техничке послове који се 
односе на буџетски систем и рачуноводство. Обавља 
послове који се односе на: припрему, доношење и 
извршење буџета општине; израду нацрта буџета 
Општине уз поштовање система јединствене буџетске 
класификације, укључујући и програмску; припремање 
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и достављање корисницима буџета упутства за 
припрему буџета, са основним економским смерницама; 
припремање нацрта одлуке о ребалансу буџета; 
израду нацрта одлуке о привременом финансирању; 
припремање нацрта решења о одобрењу средстава из 
текуће и сталне буџетске резерве; управљање дугом; 
праћење буџетских прихода и примања по уплатним 
рачунима јавних прихода и праћење буџетских расхода и 
издатака за директне и индиректне кориснике буџетских 
средстава; управљање готовинским средствима; 
управљање ликвидношћу; праћење кретања масе 
зарада запослених у Општинској управи и изабраних, 
именованих и постављених лица у органима Општине и 
достављање извештаја надлежним органима; контролу 
новчаних докумената и инструмената плаћања са 
аспекта уговорних обавеза и наменско коришћење 
средстава; финансијско праћење свих уговорених 
обавеза и иницирање одговарајућих поступака у случају 
неизвршења уговорених обавеза; фактурисање услуга; 
усаглашавање потраживања и обавеза, формирање 
књиговодствених исправа; припремање нацрта акта о 
променама апропријација; ближе уређивање начина 
коришћења средстава са подрачуна; обавештавање 
буџетских корисника о одобреним расположивим 
апропријацијама и квотама; предлагање одлуке о 
привременој обустави извршења буџета буџетским 
корисницима; састављање консолидованог завршног 
рачуна буџета Општине; вођење главне књиге трезора 
и осталих пословних књига, са посебном евиденцијом 
за сваког директног и индиректног корисника буџетских 
средстава; израду нацрта финансијских планова 
директних корисника буџета; вођење евиденције о 
основним средствима; контролу расхода и преузетих 
обавеза; буџетско рачуноводство и извештавање; 
финансијско рачуноводствене послове, књиговодствене 
послове, благајничко пословање, израду извештаја 
(периодичних и годишњих); формирање документације 
за исплату; израду свих врста финансијских извештаја у 
складу са законом и подзаконским актима; врши послове 
ликвидатуре у области борачко инвалидске заштите и 
породиљског одсуства; обрачун и исплату плата, накнада 
и других примања запослених, одборника, чланова 
Општинског већа, радних тела, комисија и др. и израду 
извештаја; финансијску контролу програма пословања 
јавних предузећа и извештаја о извшењу истих.
 Обавља стручне и административно-техничке 
послове за органе општине за области из надлежности 
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења, 
предлаже начин решавања питања из своје надлежности 
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга 
рада.
 Обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом општине и другим прописима из делокруга 
рада Одељења, по налогу Председника општине и 
начелника Општинске управе.

Члан	16.
 Одељење за привреду и инвестиције обавља 
управне, стручне и административно-техничке послове 
у области привреде и инвестиција. Обавља послове који 

се односе на: подстицање и старање о развоју туризма, 
угоститељства, старих заната и осталих привредних 
грана; категоризацију туристичких објеката, у складу 
са законом; израду пројеката и програма у области 
привреде и пољопривреде, а посебно на израду програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини; спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини; обављање послова који се односе на робне 
резерве за територију општине, утврђивање њиховог 
обима, структуре и припремање годишњег програма 
робних резерви; издавање водопривредних сагласности 
и водопривредних дозвола; решавање по захтевима 
за промену намене пољопривредног земљишта; 
послове из области рударско геолошких истраживања 
и експлоатације неметаличних минералних сировина; 
решавање по захтевима за одобравање дужег радног 
времена угоститељских објеката; послове контроле 
програма пословања јавних предузећа, њихове 
усклађености и садржине прописане законом и другим 
прописима; контролу и надзор над стручно техничким 
пословима које је Општина поверила јавном предузећу 
у смислу извршених услуга, квалитета и анализа рада 
и сачињава извештај и информацију о истом; решавање 
по захтевима за издавање одобрења за обављање такси 
превоза путника, промену података везано за обављање 
такси превоза, привремени, односно трајни престанак 
обављања делатности такси превоза; организационо-
техничке послове на управљању системом јавног превоза 
путника на територији Општине (израђује предлог 
годишњег плана линија и тарифног система, припрема 
врсте линија за обављање линијског превоза, организује 
обављање превоза по привременим линијама, израђује 
предлог реда вожње, врши организационо техничке 
послове око наручивања и штампања карата, прати 
свакодневно реализацију превоза путника на територији 
општине Инђија, прати месечно промену параметара за 
измену цене превоза по пређеном километру, предлаже 
мере за обављање превоза у случају више силе или 
поремећаја у обављању линијског превоза, припрема 
извештаје о реализованим пређеним километрима, 
оствареном приходу од продаје карата, као и висини 
субвенције на месечном и годишњем нивоу и др); 
даје сагласност на техничку документацију у складу 
са законом који регулише безбедност саобраћаја на 
путевима; давање информација и пружање техничке 
и стручне помоћи привредницима у регистрацији и 
пререгистрацији организационих облика: израду базе 
података, праћење, анализу и давање извештаја о стању и 
кретању привредних активности на територији општине; 
сарадњу са Националном службом за запошљавање у 
реализацији мера активне политике запошљавања.
 Обавља стручне оперативне, планске и 
организације послове припреме за одбрану и планирање 
одбране, стручне оперативне планске и организационе 
послове у вези заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, израду планова одбране од поплаве и леда, 
као и праћење реализације истих.
 Одељење за привреду и инвестиције обавља 
послове из области јавних набавки који се односе на 
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испитивање тржишта и ефикасно планирање набавки, 
припрему плана набавки, спровођење поступака јавних 
набавки, објављивање огласа о јавним набавкама, 
конкурсне документације. Пружа стручну помоћ 
Комисији за јавне набавке, прати извршења уговора 
по основу спроведених јавних набавка, прикупља и 
евидентира одређене податке о поступцима јавних 
набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, 
састављање и достављање извештаја надлежним 
органима, остваривање сарадње са органима и 
организацијама који у оквиру своје надлежности 
примењују прописе из области јавних набавки.
 Обавља послове планирања и реализације 
инвестиција значајних за општину који се финансирају 
из буџета или из средстава пренетих од других нивоа 
власти и врши надзор на реализацији истих, планира и 
прати реализацију буџета за инвестиције.
 Одељење за привреду и инвестиције, обавља 
послове уређивања грађевинског земљишта; утврђивања 
нацрта програма уређивања, прибављања и отуђења 
грађевинског земљишта и праћење њихове реализације; 
координирања активности у вези са припремом, 
организовањем и праћењем процеса израде и реализације 
стратегија, програма и планова у области грађевинског 
земљишта и инфраструктуре; праћење реализације 
стратешких докумената Општине у деловима који се 
односе на грађевинско земљиште и инфраструктуру; 
координирања послова имовинско-правне припреме, 
планске документације, пројектне документације са 
надлежним одељењима и јавним предузећима чији је 
оснивач Општина; обављање других послове који се 
односе на реализацију инфраструктурних пројеката и 
пројеката из области грађевинског земљишта; праћење 
и спровођење уговора који се односе на реализацију 
инфраструктурних пројеката; организује и координира 
активности у вези са стручним надзором, изградњом 
и одржавањем објеката комуналне инфраструктуре и 
других објеката; организује и координира активности у 
вези са техничким прегледом и пријемом објеката.
 Одељење издаје уверења или друге исправе о 
чињеницама о којима води службену евиденцију.
 Обавља стручне и административно-техничке 
послове за органе општине за области из надлежности 
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења, 
предлаже начин решавања питања из своје надлежности 
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга 
рада.
 Обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом општине и другим прописима из делокруга 
рада Одељења, по налогу Председника општине и 
начелника Општинске управе.

Члан	17.	
 Одељење за утврђивање и наплату јавних 
прихода обавља управне, стручне и административно-
техничке послове у области утврђивања, контроле и 
наплате изворних прихода општине. Одељење обавља 
послове који се односе на: пријем, обраду, контролу и 
унос података из пореских пријава; доношење решења о 
утврђивању обавеза по основу изворних прихода за које 

није прописано да их сам порески обвезник утврђује; 
вођење јединственог регистра обвезника и књиговодства 
изворних прихода општине; наплату и контролу свих 
локалних јавних прихода; канцеларијску и теренску 
контролу ради провере и утвђивања законитости и 
правилности испуњавања пореске обавезе; обезбеђење 
наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне 
наплате локалних јавних прихода; одлагање плаћања 
пореског дуга, вођење првостепеног поступка по 
изјављеним жалбама пореских обвезника; подношење 
захтева за покретање пореског прекршајног поступка; 
вођење јединственог пореског књиговодства; примену 
јединственог информационог система; пружање стручне 
и правне помоћи пореским обвезницима при примени 
прописа којим се регулишу локални јавни приходи.
 Одељење издаје уверење или друге исправе о 
чињеницама о којима води службену евиденцију.
 Обавља стручне и административно-техничке 
послове за органе општине за области из надлежности 
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења, 
предлаже начин решавања питања из своје надлежности 
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга 
рада.
 Обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом општине и другим прописима из делокруга 
рада Одељења, по налогу Председника општине и 
начелника Општинске управе.

Члан	18.	
 Одељење за урбанизам, комунално - стамбене 
послове и заштиту животне средине обавља управне, 
стручне и административно-техничке послове у области 
урбанизма, грађења, комуналних делатности, стамбених 
послова, имовинско правних послова и послова заштите 
животне средине.
 Обавља послове који се односе на: припрему, 
доношење, евидентирање и чување планских 
докумената; израду програмских задатака за израду 
планских докумената, организовање стручне контроле 
и јавни увид планских докумената и урбанистичких 
пројеката; обезбеђивање копије катастарског плана и 
дигиталних записа катастра подземних и надземних 
водова и прикупљање података за потребе израде 
програмског задатка за израду плана; припремање нацрта 
одлука о изради планских докумената; спровођење 
урбанистичких и просторних планова; издавање 
информације о локацији, потврђивање урбанистичких 
пројеката, пројеката парцелације и препарцелације и 
исправке границе парцела; административне послове за 
потребе Комисије за планове.
 Одељење за урбанизам, комунално - стамбене 
послове и заштиту животне средине, спроводи 
обједињену процедуру за: издавање локацијских 
услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; 
издавање употребне дозволе; за прибављање услова 
за пројектовање, односно прикључење објеката на 
инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и 
других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, 
а услов су за изградњу објеката, односно за издавање 
локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне 
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дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова 
за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис 
права својине на изграђеном објекту; издаје решење о 
одобрењу извођења радова; води регистар обједињених 
процедура; врши обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта; доноси решење о уклањању 
објеката, односно дозволи о уклањању објекта, осим у 
случају извршења инспекцијског решења.
 Одељење за урбанизам, комунално - стамбене 
послове и заштиту животне средине, спроводи поступак 
озакоњења објеката и доноси решење о озакоњену, у 
складу са законом, доставља правноснажно решење о 
озакоњену надлежним органима и организацијама, води 
службену евиденцију о издатим решењима о озакоњењу, 
сачињава списак истих и стара о објављивању списка на 
интернет страници Општине.
 Обавља послове који се односе на уређење, 
развој и обављање комуналних делатности, обезбеђивање 
услова за трајно обављање комуналних делатности, 
врши надзор над обављањем комуналних делатности 
у смислу квалитета и квантитета извршених услуга, 
анализе рада и сачињава извештаје и информације о 
истом; врши надзор над спровођењем одлука којима 
су уређене комунално стамбене области; прати стање у 
области пружања комуналних услуга; води поступак и 
доноси решење којим се одобрава заузеће и раскопавање 
површина јавне намене.
 Одељење за урбанизам, комунално - стамбене 
послове и заштиту животне средине води поступак 
за регистрацију стамбених заједница; води регистар 
стамбених заједница и обезбеђује законито, тачно и 
ажурно вођење истог; пружа стручну помоћ органима 
стамбених заједница; води поступак и доноси решења о 
исељењу, у складу са законом који регулише становање 
и одржавање зграда; врши и друге послове у спровођењу 
закона који регулише становање и одржавање зграда.
 Обавља послове организовања, усмеравања 
и спровођења послова на заштити животне средине, 
праћењу стања из ове области и предлагању 
одговарајућих мера у складу са законом; одлучује о 
потреби израде процене утицаја на животну средину; 
одлучује о давању сагласности на студију о процени 
утицаја; даје мишљење о потреби израде стратешке 
процене утицаја на животну средину; даје сагласност на 
извештај о стратешкој процени; врши послове издавања 
интегрисане дозволе и ревизију интегрисане дозволе.
 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине врши послове 
који се односе на заштиту, очување и евиденцију 
непокретности у јавној својини Општине; управљање, 
коришћење и располагање непокретностима у јавној 
својини Општине и врши друге послове у спровођењу 
закона који регулише јавна својину; спроводи поступак 
експропријације; спроводи поступак конверзије права 
коришћења у право својине на грађевинском земљишту 
уз накнаду; спроводи поступак утврђивања земљишта за 
редовну употребу објекта; враћања земљишта; враћања 
утрина и пашњака селима; откуп станова у јавној својини 
Општине; врши израду нацрта аката о располагању 
непокретностима у јавној својини општине.

 Одељење издаје уверења или друге исправе о 
чињеницама о којима води службену евиденција.
 Обавља стручне и административно-техничке 
послове за органе општине за области из надлежности 
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења, 
предлаже начин решавања питања из своје надлежности 
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга 
рада.
 Обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом општине и другим прописима из делокруга 
рада Одељења, по налогу Председника општине и 
начелника Општинске управе.

Члан	19.
 Одељење за друштвене делатности обавља 
управне, стручне и административно-техничке послове 
у области социјалне заштите, здравствене заштите, 
друштвене бриге о деци, предшколског, основног 
и средњег образовања и васпитања, ученичког и 
студентског стандарда, културе, информисања, спорта, 
борачко-инвалидске заштите, родне равноправности и 
области која се односи на младе.
 Одељење за друштвене делатности прати 
рад и врши надзор над законитошћу рада установа и 
организација у области предшколског васпитања и 
образовања, основног образовања и васпитања, културе, 
физичке културе, спорта, дечије и социјалне заштите, 
здравствене заштите; прати и обезбеђује функционисање 
установа у области социјалне заштите; даје дозволе 
за почетак рада које оснивају друга правна и физичка 
лица; организује вршење послова у вези са заштитом 
културних добара; подстиче развој културно уметничког 
аматеризма и стара се о обезбеђивању услова за рад музеја, 
библиотеке и других установа културе чији је оснивач 
Општина; стара се о јавном информисању од локалног 
значаја и обезбеђује услове за јавно информисање; прати 
и организује остваривање ученичких и студентских 
права; обавља послове у вези припреме, расписивања 
и реализације јавних позива – конкурса за додељивање 
средстава за финансирање, односно суфинансирање 
пројеката и програма у области културе, информисања, 
спорта, као и конкурса за финансирање, односно 
суфинансирање пројеката – програма црквама и верским 
заједницама и праћење реализације одобрених програма 
– пројеката и извештавање; стара се о остваривању, 
заштити и унапређењу људксих права и индивидуалних 
и колективних права припадника националних мањина 
и етничких група; прати организацију и одржавање 
културних и спортских такмичења и манифестација 
на територији Општине; пружа стручну помоћ 
организацијама особа са инвалидитетом и другим 
социјално-хуманитарним организацијама са територије 
Општине; координира радом интерресорне комисије и 
обавља све административне послове за рад исте; стара 
се о заштити права пацијената у складу законом; обавља 
стручне и административне послове у вези са статусом и 
збрињавањем избеглих, прогнаних и интерно расељених 
лица поверених од стране Комесеријата за избеглице и 
миграције Републике Србије; води поступак стицања 
статуса енергетски угроженог купца.
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 Одељење издаје уверења или друге исправе о 
чињеницама о којима води службену евиденција.
 Обавља стручне и административно-техничке 
послове за органе општине за области из надлежности 
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења, 
предлаже начин решавања питања из своје надлежности 
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга 
рада.
 Обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом општине и другим прописима из делокруга 
рада Одељења, по налогу Председника општине и 
начелника Општинске управе.

Члан	20.
 Одељење за општу управу обавља управне, 
стручне и административно-техничке послове у области 
личних стања грађања, радних односа и функционисања 
органа Општине.
 Одељење за општу управу обавља послове који 
се односе на организацију и рад пријемне канцеларије 
и архиве; пријем поднесака; решавање у управним 
стварима о грађанским стањима; вођење матичних књига 
и евиденција о држављанству; вођење и ажурирање 
бирачког списка.
 Врши израду нацрта решења и других аката 
у вези са радним односима; управљање људским 
ресурсима, који подразумевају стручне послове у 
вези са запошљавањем, обуком запослених, израду 
кадровског плана и програма стручног усавршавање, 
анализу резултата и праћење ефеката оцењивања 
запослених; вођење и ажурирање кадровске евиденције, 
као и ажурирање података о запосленима код надлежних 
органа и организација; врши израду нацрта општих аката 
из области радних односа; обавља послове безбедности 
и здравља на раду; води евиденцију израђених печата и 
евиденцију о службеницима који су задужени за чување 
и руковање печатом.
 Одељење за општу управу обавља послове који 
се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно 
одржавање, чишћење и загревање радних просторија; 
одржавање информационо комуникационе опреме; стара 
се о употреби, одржавању и регистрацији службених 
возила; стара се о текућем одржавању објеката у јавној 
својини Општине; обавља доставне послове; обавља 
послове набавке опреме и материјала за потребе 
органа Општине и води евиденцију о примљеном и 
издатом материјалу и опреми; обавља послове у вези са 
ажурирањем Информатора о раду.
 Одељење издаје уверења или друге исправе о 
чињеницама о којима води службену евиденција.
 У оквиру Одељења за општу управу, за вршење 
одређених послова из надлежности Општинске управе 
и ради стварања услова да се ти послови обављају 
ефикасније и ближе месту становања и рада грађана 
образују се Месне канцеларије за следећа подручја:
1. Месна канцеларија Бешка за насељена места: Бешка, 
Крчедин и Чортановци
2. Месна канцеларија Нови Сланкамен за насељена места: 
Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Сланкаменачки 
Виногради.

 Месна канцеларија обавља одређене послове 
из надлежности Општинске управе који се односе 
на: вођење матичних књига, вођење евиденције о 
држављанству, пријем поднесака и друге послове које 
им из своје надлежности повери Општинска управа.
 Одељење за општу управу, обавља стручне и 
административно-техничке послове за органе општине 
за области из надлежности Одељења. Прати прописе 
из делокруга рада Одељења, предлаже начин решавања 
питања из своје надлежности и иницира доношење и 
измене одлука из свог делокруга рада.
 Обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом општине и другим прописима из делокруга 
рада Одељења, по налогу Председника општине и 
начелника Општинске управе.

Члан	21.
 Одељење за инспекцијске послове врши 
послове инспекцијског надзора у области изградње, 
комуналних делатности, заштите животне средине, 
саобраћаја, туризма, трговине, образовања и васпитања.
 Обавља послове који се односе на вршење 
контроле и налагање мера у складу са важећим 
законима из области планирања и изградње, комуналне 
делатности, заштите животне средине, саобраћаја, 
туризма, трговине, образовања и васпитања.
 Обавља послове вршење контроле и налагање 
мера у складу са законом који регулише инспекцијски 
надзор и одлука Скупштине општине.
 Води поступак, доноси и извршава решења.
 У вршењу послова и овлашћења из своје 
надлежности остварује сарадњу са инспекцијама 
на републичком нивоу, министарствима, јавним 
предузећима и другим органима и организацијама.
 Доставља извештаје у складу са законом, 
одлукама и другим општим актима, које у свом раду 
примењују.
 Обавља стручне и административно-техничке 
послове за органе општине за области из надлежности 
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења, 
предлаже начин решавања питања из своје надлежности 
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга 
рада.
 Обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом општине и другим прописима из делокруга 
рада Одељења, по налогу Председника општине и 
начелника Општинске управе.

Члан	22.
 Одељење за правне и скупштинске послове 
прати прописе за које је надлежна Општина и иницира 
усаглашавање аката са важећим прописима.
 Припрема нацрте аката које доноси Скупштина 
општине, председник Општине и Општинско веће.
 Предлаже и припрема нацрте општих аката које 
доноси начелник Општинске управе.
 Одељење за правне и скупштинске послове 
врши стручне и организационе послове за Скупштину 
општине и Општинско веће који се односе на: припрему 
седница и обраду аката усвојених на седницама; чување 
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изворних докумената о раду Скупштине и Општинског 
већа; прибављање одговора на одборничка питања; 
вођење записника и евиденције о одржаним седницама.
 Врши административне и стручне послове који 
се односе на представке и предлоге грађана.
 Врши стручне и административне послове за 
радна тела Скупштине општине.
 Пружа правну помоћ грађанима давањем 
усмених правних савета и састављањем свих врста 
поднесака за покретање поступка и у току поступка 
(предлоге за покретање поступка, све врсте тужби, 
предлоге за извршење у извршном поступку, 
састављање правних лекова у поступку пред судом и 
другим органима, све исправе о закључењу двостраних 
и једностраних правних послова, све врсте изјава, 
пуномоћи и попуњавање свих врста образаца).
 Обавља стручне и административно-техничке 
послове за органе општине за области из надлежности 
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења, 
предлаже начин решавања питања из своје надлежности 
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга 
рада.
 Обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом општине и другим прописима из делокруга 
рада Одељења, по налогу Председника општине и 
начелника Општинске управе.

Члан	23.	
 Кабинет Председника општине врши 
саветодавне, протоколарне, организационе и 
административно-техничке послове који се односе на 
остваривање надлежности и овлашћења Председника 
општине, који се односе на представљање Општине у 
односима према правним и физичким лицима у земљи и 
иностранству; врши припрему за радне и друге састанке 
Председника oпштине; редовно ажурирање интернет 
странице Општине; прати активности на реализацији 
утврђених обавеза Председника општине; координира 
активности на остваривању јавности рада; врши пријем 
странака који се непосредно обраћају Председнику 
општине; врши протоколарне послове поводом пријема 
домаћих и страних представника градова, културних, 
спортских и других представника, поводом додељивања 
јавних признања и друге протоколарне послове које 
одреди Председник општине.
 Врши и друге послове по налогу Председника 
општине и начелника Општинске управе.

Члан	24.
 Поред послова наведених у члановима 15. до 
22. ове Одлуке, Општинска управа обављаће и друге 
послове утврђене законом, другим прописима и општим 
актима Скупштине општине, Општинског већа и 
начелника Општинске управе.

III	РУКОВОЂЕЊЕ	У	ОПШТИНСКОЈ	УПРАВИ

Члан	25.
 Радом Општинске управе руководи начелник 
Општинске управе, као службеник на положају.

 За свој рад и рад Општинске управе начелник 
одговара Скупштини општине и Општинском већу.

Члан	26.
 Начелника Општинске управе поставља 
Општинско веће, на основу јавног конкурса на 5 година.
 Начелник Општинске управе има заменика, који 
га замењује у случају његове одсутности и спречености 
да обавља своју дужност.
 Заменик начелника Општинске управе се 
поставља на исти начин и под истим условима као 
начелник Општинске управе.

Члан	27.
 Јавни конкурс из члана 26. став 1. ове Одлуке 
расписује Општинско веће.
 За спровођење јавног конкурса, Општинско 
веће образује Комисију од три члана, која утврђује 
испуњеност услова кандидата за начелника Општинске 
управе и о томе подноси извештај.
 На основу извештаја Комисије из става 2. овог 
члана, Председник општине предлаже кандидата за 
начелника Општинске управе.

Члан	28.
 Начелник Општинске управе руководи, 
организује, координира, усмерава и надзире рад 
Општинске управе; усклађује рад унутрашњих 
организационих јединица и обезбеђује њихово 
функционисање; предлаже Правилник о организацији 
и ситстематизацији радних места; врши распоређивање 
запослених; одлучује о правима и обавезама из радног 
односа запослених; подноси извештај о раду Општинске 
управе; решава сукоб надлежности између унутрашњих 
организационих јединица, врши и друге послове који 
су му законом, Статутом општине и другим прописима 
поверени.

Члан	29.
 Начелник Општинске управе, по потреби, из 
реда запослених образује комисије и радне групе, ради 
извршавања послова чија природа захтева учешће две 
или више унутрашње организационе јединице.

Члан	30.
 Радом одељења, као унутрашњом 
организационом јединицом, руководи начелник, а радом 
ужих организационих јединица, одсеком и службом, 
руководи шеф одсека и шеф службе.

Члан	31.
 Начелник Општинске управе, распоређује 
начелнике одељења.
 Начелник одељења, обавља најсложеније 
послове из надлежности одељења, организује и 
обезбеђује законит и ефикасан рад, доноси и потписује 
акта из делокруга рада, стара се о правилном распореду 
послова на запослене, и о испуњавању њихових радних 
дужности.
 Начелник одељења, у извршавању послова из 
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става 2. овог члана, дужан је да се придржава налога и 
упутства начелника Општинске управе и одговоран је 
истом за законит и благовремени рад.

Члан	32.
 Начелник Општинске управе, на предлог 
начелника одељења, распоређује шефа одсека и шефа 
службе, који су за свој рад одговорни начелнику одељења 
и начелнику Општинске управе.
 Шеф одсека и шеф службе стара се ефикасном, 
законитом, квалитетном и благовременом обављању 
послова, правилном распореду послова на запослене и 
равномерној упослености запослених.

Члан	33.
 Радом Кабинета Председника општине као 
посебне организационе јединице руководи шеф 
кабинета.
 Шеф Кабинета стара се ефикасном, законитом, 
квалитетном и благовременом обављању послова, 
правилном распореду послова на запослене и 
равномерној упослености запослених и одговоран је за 
свој рад Председнику општине.

IV	 ОДНОС	 ОПШТИНСКЕ	 УПРАВЕ	 ПРЕМА	
ДРУГИМ	ОРГАНИМА
 

Члан	34.
 Однос Општинске управе према Скупштини 
општине, заснива се на правима и дужностима 
утврђеним законом, Статутом општине и овом Одлуком.
 Општинска управа најмање једном годишње 
доставља Скупштини општине извештај о раду 
на извршењу послова из надлежности Општине и 
поверених послова.

Члан	35.
 Однос Општинске управе према Председнику 
општине, заснива се на правима и дужностима 
утврђеним законом, Статутом општине и овом Одлуком.
 Председник општине у спровођењу одлука и 
других аката Скупштине општине може Општинској 
управи издавати налоге, упутства и смернице за 
спровођење истих.

Члан	36.
 Општинско веће врши надзор над радом 
Општинске управе.
 Када у вршењу надзора над радом Општинске 
управе утврди да акт Општинске управе није у 
сагласности са законом, Статутом општине и другим 
општим актом или одлуком коју доноси Скупштина, 
Општинско веће поништава или укида такав акт са 
налогом да се донесе нови акт који ће бити у складу са 
позитивним прописима.
 Општинско веће по праву надзора остварује 
контролу законитости и благовремености рада 
Општинске управе са овлашћењима да у својству 
другостепеног органа одлучује о актима које доноси 
Општинска управа.

 Општинско веће посебном одлуком утврђује 
надлежност сваког члана у праћењу рада појединих 
унутрашњих организационих јединица.

Члан	37.
 Ако Општинска управа не донесе општи акт 
за чије доношење је овлашћена одлуком или другим 
прописом Скупштине општине, Општинског већа или 
Председника општине, у року одређеном том одлуком, 
односно прописом, Општинско веће упозориће на то 
Општинску управу и истовремено одредиће рок за 
доношење општег акта.

V	 OДНОС	 ОПШТИНСКЕ	 УПРАВЕ	 ПРЕМА	
ГРАЂАНИМА,	 УСТАНОВАМА	 И	 ДРУГИМ	
ПРАВНИМ	ЛИЦИМА

Члан	38.
 Општинска управа поступа према правилима 
струке, непристрасно и политички неутрално и 
дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у 
остваривању права, обавеза и правних интереса.
 Општинска управа дужна је да грађанима 
омогући брзо и ефикасно остваривање њихових 
права и правних интереса, да даје потребне податке и 
обавештења, сарађује са грађанима и пружа правну 
помоћ.

Члан	39.
 Општинска управа је дужна да разматра 
представке, притужбе и предлоге грађана, да поступа по 
њима и о томе благовремено обавештава грађане.

Члан	40.
 Одредбе ове Одлуке о односима Општинске 
управе према грађанима, примењују се на односе према 
установама и другим правним лицима, органима и 
организацијама, када одлучује о њиховим правима и 
интересима.

VI	ЈАВНОСТ	РАДА	ОПШТИНСКЕ	УПРАВЕ

Члан	41.
 Општинска управа обезбеђује јавност рада 
давањем информација средствима јавног информисања, 
издавањем службених информација, одржавањем 
конференција за штампу, пријемом представки, 
примедби и сугестија грађана и обезбеђивањем услова 
за несметано обавештавање јавности о обављању посла 
из свог делокруга.

Члан	42.
 Начелник Општинске управе даје информације о 
раду Општинске управе средствима јавног информисања, 
а у појединим случајевима може овластити и другог 
запосленог да то чини у име Општинске управе.
 Начелник Општинске управа може ускратити 
давање одређених информација, у случајевима 
утврђеним законом и другим прописима.
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VII	ОВЛАШЋЕЊА	И	ПРАВНИ	АКТИ	ОПШТИНСКЕ	
УПРАВЕ

Члан	43.
 Сви акти Општинске управе морају бити 
сагласни са Уставом, законом, Статутом општине и 
општим актима Скупштине општине.

Члан	44.	
 Општинска управа доноси: правилнике, 
наредбе, упутства, решења и закључке.
 Општинска управа може издавати инструкције, 
стручна упутства, обавештења и мишљења.

Члан	45.	
 Правилником се разрађују поједине одредбе 
одлука и других аката ради њиховог извршавања.
 Наредбом се, наређује или забрањује поступање 
у одређеној ситуацији која има општи значај, а ради 
извршавања појединих одредаба одлука.
 Упутством се прописује начин рада и вршења 
послова Општинске управе као и других организација 
када врше поверене послове Општинске управе у 
извршавању појединих одредаба одлука и других аката.
 Решењем се одлучује о појединачим управним 
и другим стварима у складу са законом и другим 
прописима.
 Закључком се у складу са прописима, уређују 
правила и начин рада и поступања Општинске управе.

Члан	46.	
 Правилнике, наредбе и упутства доноси 
начелник Општинске управе.
 Решења и закључке доноси начелник 
Општинске управе, начелник Одељења, или друго лице 
које начелник Општинске управе овласти.

VIII	СУКОБ	НАДЛЕЖНОСТИ	И	ИЗУЗЕЋЕ

Члан	47.	
 Начелник Општинске управе решава сукоб 
надлежности између унутрашњих организационих 
јединица.
 Општинско веће решава сукоб надлежности 
између Општинске управе и других имаоца јавних 
овлашћења када на основу Одлуке Скупштине општине 
одлучују о појединим правима грађана, правних лица и 
других странака.

Члан	48.
 О изузећу начелника Општинске управе решава 
Општинско веће.
 О изузећу службеног лица Општинске управе 
решава начелник Општинске управе.

IX	РАДНИ	ОДНОС	У	ОПШТИНСКОЈ	УПРАВИ

Члан	49.
 У погледу права и дужности из радног односа, 
начину утврђивања плата, додатака, накнада и осталих 

примања запослених, примењују се одредбе закона 
којим се уређују радни односи и плате запослених у 
јединицама локалне самоуправе.

Члан	50.
 О правима и дужностима запоослених у 
Општинској управи одлучује начелник Општинске 
управе, у складу са законом којим се уређују радни 
односи запослених у јединицама локалне самоуправе.
 Распоред радног времена запослених у 
Општинској управи утврђује начелник Општинске 
управе.

X	КАНЦЕЛАРИЈСКО	ПОСЛОВАЊЕ	И	ПЕЧАТ

Члан	51.
 На канцеларијско пословање Општинске управе 
примењују се прописи којима се уређује канцеларијско 
пословање органа државне управе.

Члан	52.
 Општинска управа има печат којим се потврђује 
аутентичност јавне исправе и другог акта којим 
Општинска управа одлучује или службено општи са 
другим органима, правним лицима или грађанима.
 На употребу печата у Општинској управи 
примењују се прописи којима се уређује употреба печата 
у државним и другим органима.
 О изради печата од стране овлашћеног 
привредног субјекта, стара се Одељење за општу управу, 
које води евиденцију израђених печата и евиденцију о 
службеницима који су задужени за чување и руковање 
печатом.

Члан	53.
 Изабрана и постављена лица у Општинској 
управи, председник и заменик председника општине, 
председник и заменик председника Скупштине општине, 
начелник и заменик начелника Општинске управе, 
могу имати и употребљавати факсимил – скениран 
оригинални потпис, који се на документ ставља отиском.
 Лица из става 1. овог члана, по потреби, 
могу одобрити израду факсимила запосленима који 
су овлашћењи за потписивање службених аката из 
надлежности Општинске управе.
 Лице које има у службеној употреби факсимил, 
власник факсимила, може овластити запосленог у 
Општинској управи који ће у његове име факсимил 
чувати и користити, о чему ће се водити евиденције.
 Факсимил се може користити за потписивање 
докумената из надлежности власника факсимила и не 
може се користити када је власник факсимила одсутан 
из било ког разлога.
 Факсимил може да се употреби тек када је 
један примерак документа лично потписан од стране 
овлашћеног лица.
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XI	 СРЕДСТВА	 ЗА	 ФИНАНСИРАЊЕ	 ПОСЛОВА	
ОПШТИНСКЕ	УПРАВЕ

Члан	54.
 Средства за финансирање послова Општинске 
управе обезбеђују се у буџету Општине.
 Поред послова из изворних надлежности, 
Општинској управи, законом се може поверити 
обављање послова из надлежности Републике Србије, 
односно одлуком аутономне покрајине, обављање 
послова из надлежности аутономне покрајине.
 За вршење поверених послова средства 
обезбеђује Република Србија или аутономна покрајина, 
у зависности од тога ко је поверио обављање послова.

Члан	55.
 Начелник Општинске управе је одговоран 
за законито коришћење средстава за плате и накнаде 
запослених, материјалне трошкове, набавку и одржавање 
опреме и средстава потребних за извршавање обавеза 
послодавца према запосленима у Општинској управи.
 Налоге и друге акте за исплату и коришћење 
средстава из става 1. овог члана потписује начелник 
Општинске управе или лице које он овласти.

XII	ПРЕЛАЗНЕ	И	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ

Члан	56.
 За све што није регулисано овом Одлуком 
примењиваће се одредбе закона, Статута општине и 
других прописа.

Члан	57.
 Начелник Општинске управе ће у року од 60 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, предложити 
Општинском већу Правилник о организацији и 
систематизацији радних места, а у року од 15 дана од 
дана ступања на снагу Правилника о организацији и 
систематизацији радних места, извршити распоређивање 
запослених у складу са истим.

Члан	58.
 Даном почетка примене ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о Општинској управи општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, број 25/08, 23/09, 
30/11, 7/12 и „Службени лист општине Инђија“, број 
5/14, 2/15, 22/16 и 14/17).

Члан	59.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“, а 

примењиваће се од 01. јануара 2018. године.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	021-37/2017
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1125
 На основу члана 73. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 
и 101/16), члана 37. став 1. тачка 6., члана 94. став 1. и 
95. став 2. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана, 19. октобра 2017. године, донела је

О	Д	Л	У	К	У
О	ИЗМЕНАМА	ОДЛУКЕ	О	МЕСНИМ	

ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан	1.
 У Одлуци о месним заједницама („Службени 
лист општина Срема“, број 36/08 и „Службени лист 
општине Инђија“, број 12/12, 14/14 и 10/17) члан 26. 
мења се и гласи:
 „Административно-техничке и финансијско-
рачуноводствене послове за потребе Месне заједнице, 
може да обавља секретар, или предузетник, односно 
привредно друштво регистровано за обављање 
одговарајуће делатности.
 О начину обављања послова из става 1. овог 
члана одлучује Савет Месне заједнице.
 Уколико Савет Месне заједнице одлучи да 
послове из става 1. овог члана обавља секретар, на основу 
Одлуке истог, секретар заснива радни однос и истом се 
одређује висина месечне зараде у складу са прописима 
који се примењују на запослене у Општинској управи 
општине Инђија“.

Члан	2.
 У члану 27. став 2. тачка 1а. мења се и гласи:
 „1а. средства за финансирање обављања 
административно-техничких и финансијско-
рачуноводствених послова за потребе Месне заједнице“.

Члан	3.
 Савети месних заједница дужни су да ускладе 
своје статуте са одредбама ове одлуке у року од 30 дана, 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-274/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 21. став 1. Одлуке о 
постављању и уклањању мањих монтажних и других 
објеката привременог карактера на површинама јавне 
намене на територији општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, број 11/12 и 22/15), и члана 37. став 
1. тачка 6. Статута општине Инђије – пречишћен „текст 
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13), 
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана, 19. октобра 2017. године, донела је

О	Д	Л	У	К	У
О	ПОДИЗАЊУ	СПОМЕНИКА	МИЛУНКИ	САВИЋ

Члан	1.
 Милунки Савић (1890-1973), учеснику 
ослободилачких ратова Србије 1912 – 1918 подиже се 
споменик, у виду скулптуре.

Члан	2.
 Споменик се израђује у природној величини 
висине 235cm (220cm споменик и 15cm плинта), у 
бронзи, и исти се поставља на постаменту чија је израда 
предвиђена идејним пројектом пејзажног уређења.
 На постаменту, ћириличним писмом биће 
исписан текст: „МИЛУНКА САВИЋ (1890-1973)”.

Члан	3.
 Одређује се површина јавне намене која се 
налази на катастарској парцели број 5655/1 к.о. Инђија, 
као локација за подизање споменика из члана 1. ове 
Одлуке.
 Споменик се поставља у делу парцеле из става 
1. овог члана, у непосредној близини објекта у ул. 
Новосадски пут бр. 2.

Члан	4.
 Избор идејног решења за споменик из члана 1. 
ове Одлуке врши се ангажовањем аутора по позиву уз 
учешће најмање три аутора.
 Средства за израду споменика обезбедиће се у 
буџету општине Инђија.

Члан	5.
 О спровођењу ове Одлуке стараће се Комисија 
за спровођење Одлуке о подизању споменика Милунки 
Савић, коју решењем образује Скупштина општине.

Члан	6.
 Одељење за друштвене делатности Општинске 
управе Општине Инђија дужно је да у року од 30 дана 
од дана подизања споменика из члана 1. ове одлуке, о 
истом обавести Завод за заштиту споменика културе у 
Сремској Митровци.

Члан	7.
 Одлуку објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	35-345/2017
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 37.став1.тачка 37. Статута 
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 7. Одлуке о дану 
општине Инђија и општинским признањима („Службени 
лист општина Срема“, бр. 42/10 и „Службени лист 
општине Инђија“, бр. 13/13),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 19. oктобра 2017. године, донела је

О	Д	Л	У	К	У
О	ДОДЕЛИ	ОКТОБАРСКЕ	НАГРАДЕ

I
 За изузетне резултате у раду и највиша 
достигнућа и остварења у области привредног и 
друштвеног живота општине Инђија, у 2017. години, 
додељује се укупно пет „Октобарских награда“, и то:

1.	 ZEMLJORADNIČKOJ	 ZADRUZI	 VOĆAR	
SLANKAMEN	 NOVI	 SLANKAMEN - за остварене 
изузетне резултате и достигнућа у области пољопривреде,
2.	 Привредном	 друштву	 TEHNOEXPORT	 DOO	
INĐIJA – за остварене изузетне резултате и достигнућа 
у области привреде,
3. Привредном	 друштву	 UNIVERZUM	 EXPORT-
IMPORT	 DOO	 ARANĐELOVAC	 -	 OGRANAK	
PROIZVODNI	POGON	INĐIJA - за oстварене изузетне 
резултате и достигнућа у области привреде,
4.	Привредном	друштву	IGB	AUTOMOTIVE	COMP	
DOO	 INĐIJA - за остварене изузетне резултате и 
достигнућа у области привреде,
5.	 НЕМАЊИ	 ЋЕРАНИЋУ – за допринос развоју и 
унапређењу културно-уметничког стваралаштва.

II
 Октобарска награда се додељује у виду плакете 
са дипломом и новчаним износом.
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III
 Лицима из тачке I ове Одлуке, Октобарска 
награда ће се доделити на свечаној седници Скупштине 
општине Инђија, која ће се одржати поводом 22. октобра - 
Дана општине Инђија.

IV
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	644-11/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1128
 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 
18. и 37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ИЗМЕНЕ	
И	ДОПУНЕ	ПРОГРАМА	ПОСЛОВАЊА	ЗА	
2017.	ГОДИНУ	ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	

ДИСТРИБУЦИЈУ	ГАСА	„ИНГАС“	ЈП	ИНЂИЈА

I

 Даје се сагласност на Измене и допуне 
Програма пословања за 2017. годину Јавног предузећа 
за дистрибуцију гаса „Ингас“ JП Инђија броj: 1893/2, у 
тексту који је донео Надзорни одбор овог Предузећа на 
седници одржаној 09. октобра 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	023-58/2017-I-1
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1129
 На основу члана 18. и 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ИЗМЕНЕ	И	

ДОПУНЕ	ГОДИШЊЕГ	ПРОГРАМ	ПОСЛОВАЊА	
ЗА	2017.	ГОДИНУ	ЈКП	„КОМУНАЛАЦ“	ИНЂИЈА	

I

 Даје се сагласност на Годишњи програм 
пословања за 2017. годину Јавног комуналног предузећа 
„Комуналац“ Инђија броj: 4356, који је донео Надзорни 
одбор овог Предузећа на седници одржаној 09. октобра 
2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	023-59/2017-I-1
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1130
 На основу члана 18. и члана 37. став 1. тачка 37. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ГОДИШЊИ	
ПЛАН	РАДА	ЗА	РАДНУ	2017-2018	ГОДИНУ	

ПРЕДШКОЛСКЕ	УСТАНОВЕ	„БОШКО	БУХА“	
ИНЂИЈА	

I

 Даје се сагласност на Годишњи план рада за 
радну 2017-2018 годину Предшколске установе „Бошко 
Буха“ Инђија, који је донео Управни одбор ове Установе 
на седници одржаној 14. септембра 2017. године.
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II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	60-14/2017-I-1
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1131
 На основу члана 18. и члана 37. став 1. тачка 37. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	О	

ИЗМЕНАМА	И	ДОПУНАМА	ФИНАНСИЈСКОГ	
ПЛАНА	ПРЕДШКОЛСКЕ	УСТАНОВЕ	„БОШКО	

БУХА“	ИНЂИЈА	ЗА	2017.	ГОДИНУ

I

 Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 
допунама Финансијског плана Предшколске установе 
„Бошко Буха“ Инђија за 2017. годину, који је донео 
Управни одбор ове Установе на седници одржаној 05. 
октобра 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	60-16/2017-I-1
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1132
 На основу члана 18. и 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ПРОЈЕКЦИЈУ	

ИЗМЕНА	И	ДОПУНА	ФИНАНСИЈСКОГ	
ПЛАНА,	ОДНОСНО	РАСХОДА	ЗА	СРЕДСТВА	
ПРОЈЕКТОВАНА	У	БУЏЕТУ	ОПШТИНЕ	

ИНЂИЈА	ОПРЕДЕЉЕНА	ЗА	ДЕЛАТНОСТ	ДОМА	
ЗДРАВЉА	У	2017.	ГОДИНИ

I

 Даје се сагласност на Пројекцију измена и 
допуна финансијског плана, односно расхода за средства 
пројектована у буџету општине Инђија опредељена 
за делатност Дома здравља у 2017. години, броj: 01-
2482/2, који је донео Управни одбор Дома здравља „Др 
Милорад Мика Павловић“ Инђија на седници одржаној 
09. октобра 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	60-16/2017-I-1
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1133
 На основу члана 18. и 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ИЗМЕНУ	ПЛАНА	
РАДА	И	ФИНАНСИЈСКОГ	ПЛАНА	УСТАНОВЕ	

„КУЛТУРНИ	ЦЕНТАР“	ИНЂИЈА	ЗА	2017.	
ГОДИНУ

I

 Даје се сагласност на Измену Плана рада 
и Финансијског плана Установе „Културни центар“ 
Инђија за 2017. годину, број: 571, који је донео Управни 
одбор ове Установе на седници одржаној 03. октобра 
2017. године.
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II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	022-5/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1134
 На основу члана 18. и 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ПРОГРАМ	О	
ИЗМЕНИ	ПРОГРАМА	РАДА	ТУРИСТИЧКЕ	
ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	СА	

ФИНАНСИЈСКИМ	ПЛАНОМ	ЗА	2017.	ГОДИНУ	

I

 Даје се сагласност на Програм о измени 
Програма рада Туристичке организације општине 
Инђија са финансијским планом за 2017. годину, број: 
157 - 2017, који је донео Управни одбор Туристичке 
организације општине Инђија на седници одржаној 09. 
октобра 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	332-67/2017-I-1
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1135
 На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ИЗМЕНЕ	ПЛАНА	

АКТИВНОСТИ	НА	РЕАЛИЗАЦИЈИ	ЈАВНИХ	
ОВЛАШЋЕЊА	И	ДИСТРИБУЦИЈИ	ОБРОКА	У	
ОКВИРУ	НАРОДНЕ	КУХИЊЕ	ЦРВЕНОГ	КРСТА	

ИНЂИЈА	У	2017.	ГОДИНИ	
СА	ЕЛЕМЕНТИМА	ФИНАНСИЈСКОГ	ПЛАНА

I

 Даје се сагласност на Измене Плана активности 
на реализацији јавних овлашћења Црвеног крста Инђија и 
дистрибуцији оброка у оквиру Народне кухиње Црвеног 
крста у 2017. годину са елементима финансијског плана, 
број: 342, који је донeо Управни одбор Црвеног крста 
Инђија на седници одржаној 07. октобра 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	40-1299/2017-I-1
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1136
 На основу члана 21. став 2. Одлуке о постављању 
и уклањању мањих монтажних и других објеката 
привременог карактера на површинама јавне намене на 
територији општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број 11/12 и 22/15), члана 32. став 1. тачка 20. 
и члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07), члана 37. став 1. тачка 37. и 
члана 41. став 1. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Сл. лист општине Инђија“, бр.9/13),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ОБРАЗОВАЊУ	И	ИМЕНОВАЊУ	КОМИСИЈЕ	
ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ОДЛУКЕ	О	ПОДИЗАЊУ	

СПОМЕНИКА	МИЛУНКИ	САВИЋ

I

 Образује се Комисија за спровођење Одлуке о 
подизању споменика Милунки Савић (у даљем тексту: 
Комисија), као повремено радно тело Скупштине 
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општине Инђија.

II

 У Комисију се именују:
1. Тијана Дошен, дипл. инж. саобраћаја, за председника,
2. Миодраг Јакшић, дипл. архитекта, за члана,
3. Небојша Забрдац, дипл. архитекта, за члана,
4. Владимир Вукас, дипл. историчар уметности, за 
члана,
5. Tатјана Јесретић, дипл. историчар уметности, 
представник Завода за заштиту споменика културе, 
Сремска Митровица, за члана.

III

 Утврђује се задатак Комисије:
1. врши избор идејног решења за споменик Милунки 
Савић,
2. утврђује износ средстава потребних за подизање 
споменика.

IV

 Стручне послове за потребе Комисије обавља 
Општинска управа – Одељење за друштвене делатности.
Након избора идејног решења из подтачке 1. тачке 
III овог Решења, Општинска управа – Одељење за 
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине, издаје одобрење за постављање 
споменика, а на основу Пројекта уређења површине 
јавне намене.

V

 Председник и чланови Комисије из тачке II овог 
Решења имају право на накнаду у износу од 5.000,00 
динара (петхиљададинара) нето, по свакој одржаној 
седници Комисије.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-277/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

	 1137
 На основу члана  37. став 1. тачка 31. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		РАЗРЕШЕЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	САВЕТА		ЗА	
УРБАНИЗАМ,	КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ	

ДЕЛАТНОСТИ		ЗАШТИТУ	ЖИВОТНЕ	СРЕДИНЕ	
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

 Александар	 Андрејевић, разрешава се 
дужности члана Савета за урбанизам, комунално-
стамбене делатности и заштиту животне средине 
Скупштине општине Инђија.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-275/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1138
 На основу члана 37. став 1.тачка 18. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 42. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИЗБОРУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	САВЕТА	ЗА	
УРБАНИЗАМ,	КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ	
ДЕЛАТНОСТИ	И	ЗАШТИТУ	ЖИВОТНЕ	

СРЕДИНЕ	СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

 ЈОВАНКА МАРКОВИЋ, бира се за члана 
Савета за урбанизам, комунално-стамбене делатности и 
заштиту животне средине Скупштине општине Инђија.

II

 Мандат именованог члана Савета траје до 
истека мандата Скупштине општине.
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III

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-276/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1139
 На основу члана 54. став 2 и члана 55. став 
3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15 и 62/16 
Одлука УС) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина 
Инђија“ број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	РАЗРЕШЕЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	ШКОЛСКОГ	

ОДБОРА	ОСНОВНЕ	ШКОЛЕ
„ДУШАН	ЈЕРКОВИЋ“	ИНЂИЈА

I

 Зора Миочиновић, разрешава се дужности 
члана Школског одбора Основне школе „Душан 
Јерковић“ Инђија, која је у састав истог именован из 
реда запослених Решењем Скупштине општине Инђија 
број: 02-155/2014-I од 16.06.2014. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-278/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1140
 На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16) и члана 37. став 1. тачка 37. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општина Инђија“ број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	ШКОЛСКОГ	

ОДБОРА	ОСНОВНЕ	ШКОЛЕ
„ДУШАН	ЈЕРКОВИЋ“	ИНЂИЈА

I

 ГОРДАНА ГАЛУШКА, именује се, из реда 
запослених за члана Школског одбора Основне школе 
„Душан Јерковић“ Инђија.

II

 Мандат именованог члана траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе „Душан 
Јерковић“ Инђија.

III

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-279/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 54. став 2 и члана 55. став 
3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15 и 62/16 
Одлука УС) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина 
Инђија“ број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	РАЗРЕШЕЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	ШКОЛСКОГ	

ОДБОРА	ОСНОВНЕ	ШКОЛЕ	„ДР	ЂОРЂЕ	
НАТОШЕВИЋ“	НОВИ	СЛАНКАМЕН

I

 Миро Стојновић, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ 
Нови Сланкамен, који је у састав истог именован из реда 
запослених Решењем Скупштине општине Инђија број: 
02-153/2014-I од 16.06.2014. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-282/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1142
 На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16) и члана 37. став 1. тачка 37. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општина Инђија“ број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	ШКОЛСКОГ	

ОДБОРА	ОСНОВНЕ	ШКОЛЕ	„ДР	ЂОРЂЕ	
НАТОШЕВИЋ“	НОВИ	СЛАНКАМЕН

 
I

 ВЛАДЕНКА БОГОВАЦ, именује се за члана 
Школског одбора Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ 
Нови Сланкамен, из реда запослених.

II

 Мандат именованог члана траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе „Др Ђорђе 
Натошевић“ Нови Сланкамен.

III

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-283/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 54. став 2 и члана 55. став 
3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15 и 62/16 
Одлука УС) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина 
Инђија“ број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	РАЗРЕШЕЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	ШКОЛСКОГ	

ОДБОРА	ОСНОВНЕ	ШКОЛЕ
„ЈОВАН	ПОПОВИЋ“	ИНЂИЈА

I

 Александра Алексић, разрешава се дужности 
члана Школског одбора Основне школе „Јован 
Поповић“ Инђија, који је у састав истог именован из 
реда родитеља Решењем Скупштине општине Инђија 
број: 02-157/2014-I од 16.06.2014. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-280/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16) и члана 37. став 1. тачка 37. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општина Инђија“ број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	ШКОЛСКОГ	

ОДБОРА	ОСНОВНЕ	ШКОЛЕ
„ЈОВАН	ПОПОВИЋ“	ИНЂИЈА

I

 САЊА ДИВНИЋ, именује се, из реда родитеља 
за члана Школског одбора Основне школе „Јован 
Поповић“ Инђија.

II

 Мандат именованог члана траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе „Јован 
Поповић“ Инђија.

III

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-281/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1145
 На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 
3. тачка 2.Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 Одлука 
УС) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина 
Инђија“ број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	РАЗРЕШЕЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	ШКОЛСКОГ	

ОДБОРА	ОСНОВНЕ	ШКОЛЕ	„22.	ЈУЛ“	КРЧЕДИН

I

 ЈЕЛИЦА ДОБИЋ, разрешава се дужности члана 

Школског одбора Основне школе „22. ЈУЛ“ Крчедин, 
која је у састав истог именована Решењем Скупштине 
општине Инђија, број: 02-149/2014-I од 16.06.2014. 
године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-284/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 1146
 На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 
68/15 и 62/16 Одлука УС) и члана 37. став 1. тачка 37. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општина Инђија“ број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. октобра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	ШКОЛСКОГ	
ОДБОРА	ОСНОВНЕ	ШКОЛЕ	„22.	ЈУЛ“	КРЧЕДИН

I

 САЊА КОВАЧЕВИЋ, именује се у састав 
Школског одбора Основне школе „22. ЈУЛ“ Крчедин, из 
реда родитеља.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-285/2017-I
Дана:	19.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
 
	 1147
 На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута 
опшине Инђија – пречишћени текст („Службени лист 
општине Инђија“, бр. 9/2013) члана 4. став 2. и члана 
5. став 3. Одлуке о дану општине Инђија и општинским 
признањима („Службени лист општине Срема“, 
брoj 42/2010 и „Службени лист општине Инђија“, 
број 13/2013),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 12. октобра 2017. године донело је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I

 У 2017. години доделиће се 5 Октобарских 
награда.

II

 Висина новчаног износа Октобарске награде, 
која се додељује у 2017. години, утврђује се у нето износу 
од 50.000 динара (словима: педесетхиљададинара).

III

 Новчани износ Октобарске награде исплатиће 
се на терет средстава буџета општине Инђија за 2017. 
годину.

IV

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	06-170/2017-III-16
Дана:	12.	октобра	2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

 1148
 На основу члана 16. став 1. Одлуке о 
финансирање у или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета Општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16) и 
члана 14. став 3. Правилника о ближим критеријумима 
и начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 1/14),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 04. октобра 2017. године, донело је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ОДОБРАВАЊУ	ПРОГРАМА	ФК	

„ЧОРТАНОВАЧКИ	СПОРТ	КЛУБ	1939“	
ЧОРТАНОВЦИ	КОЈИМ	СЕ	РЕАЛИЗУЈУ	

ПОТРЕБЕ	И	ИНТЕРЕСИ	ГРАЂАНА	У	ОБЛАСТИ	
СПОРТА	И	УТВРЂИВАЊУ	ИЗНОСА	СРЕДСТАВА	

ЗА	ЊЕГОВУ	РЕАЛИЗАЦИЈУ

I

 ОДОБРАВА СЕ Програм ФК „Чортановачки 
спорт клуб 1939“ Чортановци, којим се реализују 
потребе и интереси грађана у области спорта, без јавног 
позива, на Предлог Одељења за друштвене делатности 
Општинске управе општине Инђија, који је образложен.

II

 УТВРЂУЈЕ СЕ износ средства за реализацију 
Програма из тачке I овог Решења, у износу од 350.000,00 
динара (словима: тристотинепедесетхиљададинара).

III

 Председник општине ће са ФК „Чортановачки 
спорт клуб 1939“ Чортановци закључити уговор 
о реализовању Програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано чланом 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).

IV

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	40-1274/2017-III
Дана:	04.	октобра	2017.	године
Инђија

заменик	Председника	општине,
Драгана	Радиновић,	с.р.

-------------------------
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ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

1149
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-647/2017-II
Дана:	28.	септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и 
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног 
информисања 401-120/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџета општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 0004 - 
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања, Економска класификација 423, 
позиција 49 – Услуге по уговору - Информисање, 
одобравају се средства у износу од 460.000,00 дин. за 
покриће трошкова на основу Уговора о суфинансирању 
пројеката у области јавног информисања 
401-120/2017-II.

- 49/21 Јован Крећа Пр Маgic production – Инђија на 
длану...........................................................460.000,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Јован 
Крећа ПР Аудио и видео продукција Маgic production 
број 840-23107763-23.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1150
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-917/2017-II
Дана:	16.	август	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија” бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и Уговора 
о суфинансирању програма Културно уметничког 
друштва „Соко“ из Инђије број: 40-833/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13 - Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50 – Дотације невладиним организацијама –Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 350.400,00 дин. за покриће трошкова 
на основу Уговора о суфинансирању програма 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије, 
број: 40-833/2017-II, за:

- 50/16 - трошкови набавке ношње за игре из Црноречја  
                  350.400,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно 
уметничког друштва „Соко“ из Инђије у Управи за 
трезор, број рачуна 840-15324763-56.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1151
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-919/2017-II
Дана:	05.	септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија” 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
13/17) и Уговора о суфинансирању програма Културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке 
број: 40-825/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50–Дотације невладиним организацијама –Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 84.000,00 за покриће трошкова на основу 
Уговора о суфинансирању програма Културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке 
број: 40-825/2017-II, за:

- 50/48 - текући трошкови                 84.000,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке у 
Управи за трезор, број рачун 840-18161763-30.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1152
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-920/2017-II
Дана:	05.	септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
13/17) и Уговора о суфинансирању програма Културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке 
број: 40-825/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50 –Дотације невладиним организацијама –Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 39.000,00 за покриће трошкова на основу 
Уговора о суфинансирању програма Културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке 
број: 40-825/2017-II, за:

- 50/45 - трошкови превоза Друштва         39.000,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке у 
Управи за трезор, број рачун 840-18161763-30.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1153
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-947/2017-II
Дана:	24.	август	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) 
и Уговора о суфинансирању програма Украјинског 
културно уметничког друштва „Калина“ из Инђије 
број: 40-887/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50–Дотације невладиним организацијама –Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 191.200,00 за покриће трошкова на основу 
Уговора о суфинансирању програма Украјинског 
културно уметничког друштва „Калина“ из Инђије 
број: 40-887/2017-II, за:

- 50/49	- трошкови израде народне ношње   
                191.200,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Украјинског 
Културно уметничког друштва „Калина “ из Инђије у 
Управи за трезор, број рачун                    840-7525763-74.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1154
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-952/2017-II
Дана:	05.	септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17), и 
Уговора о додели средстава за суфинансирање текућих 
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије 
број: 401-150/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину, Раздео IV Функција 
820 – Услуге културе, Програм 13- Развој културе, 
Шифра програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 199 – Субвенције предузећима – Пројекат 1 - 
Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства у износу 
од 16.671,00 дин. за покриће трошкова организације 
и продукције програмских активности на основу 
Уговора о додели средстава за суфинансирање текућих 
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије 
број 401-150/2017-II.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун ИТАКА 
АРТ центра ДОО из Инђије број 840-9359763-11.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-955/2017-II
Дана:	05.	септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17), и 
Уговора о додели средстава за суфинансирање текућих 
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије 
број: 401-150/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину, Раздео IV Функција 
820 – Услуге културе, Програм 13-Развој културе, 
Шифра програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 199 – Субвенције предузећима – Пројекат 1 - 
Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства у износу 
од 128.000,00 дин. за покриће трошкова смештаја и 
исхране гостију на основу Уговора о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра ДОО из Инђије број 401-150/2017-II.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун ИТАКА 
АРТ центра ДОО из Инђије број 840-9359763-11.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1156
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-984/2017-II
Дана:	24.	август	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и Уговора 
о суфинансирању пројекта удружења „Књижевни клуб 
Мирослав-Мика Антић“ из Инђије број: 40-824/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13 - Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002 – Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50 – Дотације невладиним организацијама –Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 150.000,00 за покриће трошкова на 
основу Уговора о суфинансирању пројекта удружења 
„Књижевни клуб Мирослав - Мика Антић“ из Инђије 
број: 40-824/2017-II, за:

- 50/22 - штампање зборника                     112.000,00	дин.
- 50/23 - закуп сале за пријем песника       10.000,00	дин.
- 50/24 - освежење и послужење гостију    28.000,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун удружења 
„Књижевни клуб Мирослав - Мика Антић“ из Инђије у 
Управи за трезор, број рачун 840-16392763-63.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1157
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-985/2017-II
Дана:	07.	август	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног 
информисања 401-104/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 0004 - 
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања, Економска класификација 423, 
позиција 49 – Услуге по уговору-Информисање, 
одобравају се средства у износу од 154.740,00 дин. за 
покриће трошкова на основу Уговора о суфинансирању 
пројеката у области јавног информисања 
401-104/2017-II.

- 49/3 Удружење за медијску афирмацију „МАТ“-
„ТКВести“ ..................................................154.740,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Удружења за медијску афирмацију „Мат“ из Инђије број 
840-15319763-21.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1158
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-989/2017-II
Дана:	11.	август	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и Уговора 
о суфинансирању програма Културно уметничког 
друштва „Чигра“ из Љукова број: 40-831/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 266.778,54 дин. за покриће трошкова 
на основу Уговора о суфинансирању програма 
Културно уметничког друштва „Чигра“ из Љукова, 
број: 40-831/2017-II, за:

- 50/12 трошкове превоза                90.000,00	дин.
- 50/13 трошкове набавке народних ношњи
                  99.900,00	дин.
- 50/15 услуге по уговору                             76.878,54	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно 
уметничког друштва „Чигра“ из Љукова у Управи за 
трезор, број рачуна 840-19446763-04.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1159
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-993/2017-II
Дана:	16.	август	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и Уговора 
о суфинансирању програма Културно уметничког 
друштва „Соко“ из Инђије број: 40-833/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13 - Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 0002 - 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, 
Економска класификација 481, позиција 50 –Дотације 
невладиним организацијама –Програми и пројекти из 
области културе, одобравају се средства у износу од 
128.959,24 дин. за покриће трошкова на основу Уговора 
о суфинансирању програма Културно уметничког 
друштва „Соко“ из Инђије, број: 40-833/2017-II, за:

- 50/20 - трошкови закупа пословног простора
                128.959,24	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно 
уметничког друштва „Соко“ из Инђије у Управи за 
трезор, број рачуна 840-15324763-56.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1160
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-994/2017-II
Дана:	16.	август	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и Уговора 
о суфинансирању програма Културно уметничког 
друштва „Соко“ из Инђије број: 40-833/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50 – Дотације невладиним организацијама –Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 13.998,23 дин. за покриће трошкова 
на основу Уговора о суфинансирању програма 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије, 
број: 40-833/2017-II, за:

- 50/19 - трошкови одржавања хигијене у пословном 
простору                   13.998,23	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно 
уметничког друштва „Соко“ из Инђије у Управи за 
трезор, број рачуна 840-15324763-56.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1161
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-995/2017-II
Дана:11.	август	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) 
и Уговора о суфинансирању пројекта „Мој Срем“ из 
Крчедина број: 40-834/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50 – Дотације невладиним организацијама –Програми и 
пројекти из области културе, одобравају се средства у 
износу од 10.300,00 дин. за покриће трошкова на основу 
Уговора о суфинансирању пројекта „Мој Срем“ из 
Крчедина број: 40-834/2017-II

- 50/9	 - трошкови смештаја и исхране 
.......................................................................10.300,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења Мој 
Срем из Крчедина број 840-16240763-66.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1162
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1004/2017-II
Дана:	05.	септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 13/17) и Уговора о суфинансирању програма 
Културно уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из 
Бешке број: 40-825/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50 – Дотације невладиним организацијама –Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 19.115,00 за покриће трошкова на основу 
Уговора о суфинансирању програма Културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке 
број: 40-825/2017-II, за:

- 50/48 - текући трошкови                 19.115,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке у 
Управи за трезор, број рачун 840-18161763-30.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1163
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1005/2017-II
Дана:	05.	септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 13/17) и Уговора о суфинансирању програма 
Културно уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из 
Бешке број: 40-825/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50 –Дотације невладиним организацијама –Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 124.800,00 за покриће трошкова на 
основу Уговора о суфинансирању програма Културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке 
број: 40-825/2017-II, за:

- 50/45 - трошкови превоза Друштва        124.800,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке у 
Управи за трезор, број рачун 840-18161763-30.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1164
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1098/2017-II
Дана:	29.	август	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и Уговора 
о суфинансирању програма Културно уметничког 
друштва „Чигра“ из Љукова број: 40-831/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50 – Дотације невладиним организацијама –Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 80.000,00 дин. за покриће трошкова 
на основу Уговора о суфинансирању програма 
Културно уметничког друштва „Чигра“ из Љукова, 
број: 40-831/2017-II, за:

- 50/14 трошкови организације концерата  80.000,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно 
уметничког друштва „Чигра“ из Љукова у Управи за 
трезор, број рачуна 840-19446763-04.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1165
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1113/2017-II
Дана:	07.	Септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) 
и Уговора о суфинансирању пројекта Удружења за 
медијску афирмацију „МАТ“ број: 40-882/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, 
позиција 50 – Дотације невладиним организацијама – 
Програми и пројекти из области културе, одобравају 
се средства у износу од 60.522,00 за покриће трошкова 
на основу Уговора о суфинансирању пројекта 
Удружења за медијску афирмацију „МАТ“ из Инђије 
број: 40-882/2017-II, за:

- 50/36 трошкови штампе           9.690,00	дин.
-	50/40	трошкови награда           6.500,00	дин.
-	50/41	трошкови зарада (хонорари)											44.332,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Удружења за медијску афирмацију „МАТ“ из Инђије, у 
Управи за трезор, број рачуна 840-15319763-21.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1166
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1114/2017-II
Дана:	07.	септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног 
информисања 401-104/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 0004 - 
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања, Економска класификација 423, 
позиција 49 – Услуге по уговору - Информисање, 
одобравају се средства у износу од 154.740,00 дин. за 
покриће трошкова на основу Уговора о суфинансирању 
пројеката у области јавног информисања 
401-104/2017-II.

- 49/3 Удружење за медијску афирмацију „МАТ“- 
„ТКВести“..................................................154.740,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Удружења за медијску афирмацију „Мат“ из Инђије број 
840-15319763-21.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1167
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	1117/2017-II
Дана:	02.	октобар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
13/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
19/17) и Уговора о суфинансирању програма Културно 
уметничког друштва „Др. Ђорђе Натошевић“ из Новог 
Сланкамена број: 40-836/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. Годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 19/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 19.634,00 дин. за покриће трошкова на 
основу Уговора о суфинансирању програма Културно 
уметничког друштва „Др. Ђорђе Натошевић“ из Новог 
Сланкамена број: 40-836/2017-II.

- 50/5 трошкови одржавања хигијене у пословном 
простору........................................................19.634,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничког друштва Др. Ђорђе Натошевић из 
Новог Сланкамена број 840-9162763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1168
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	1118/2017-II
Дана:	02.	октобар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
13/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
19/17) и Уговора о суфинансирању програма Културно 
уметничког друштва „Др. Ђорђе Натошевић“ из Новог 
Сланкамена број: 40-836/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 19/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 10.000,00 дин. за покриће трошкова на 
основу Уговора о суфинансирању програма Културно 
уметничког друштва „Др. Ђорђе Натошевић“ из Новог 
Сланкамена број: 40-836/2017-II.

- 50/7 трошкови набавке ношње.................10.000,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничког друштва „Др. Ђорђе Натошевић“ 
из Новог Сланкамена број 840-9162763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1169
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1119/2017-II
Дана:	07.	септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
13/17) и Уговора о суфинансирању пројекта удружења 
„Бешчанско удружење креативних аматера“ из Бешке 
број: 40-899/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13-Развој културе и 
информисања, Шифра програма 1201, Програмска 
активност 0002-Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва, Економска класификација 
481, позиција 50 – Дотације невладиним организацијама 
–Програми и пројекти из области културе, одобравају 
се средства у износу од 116.000,00 дин. за покриће 
трошкова на основу Уговора о суфинансирању пројекта 
Бешчанског удружења креативних аматера из Бешке 
број: 40-899/2017-II , за:

- 50/35 - изнајмљивање сценске опреме:   116.000,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Бешчанског 
удружења креативних аматера из Бешке у Управи за 
трезор, број рачун 840-24518763-06.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1170
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1122/2017-II
Дана:	02.	октобар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и Уговора 
о суфинансирању програма Културно уметничког 
друштва „Соко“ из Инђије број: 40-833/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 19/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, 
позиција 50 – Дотације невладиним организацијама – 
Програми и пројекти из области културе, одобравају 
се средства у износу од 13.998,23 дин. за покриће 
трошкова на основу Уговора о суфинансирању програма 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије, 
број: 40-833/2017-II, за:

- 50/19 - трошкови одржавања хигијене у пословном 
простору........................................................13.998,23	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно 
уметничког друштва „Соко“ из Инђије у Управи за 
трезор, број рачуна 840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1171
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1127/2017-II
Дана:	07.	септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) 
и Уговора о суфинансирању пројекта Удружења за 
медијску афирмацију „МАТ“ број: 40-882/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, 
позиција 50 – Дотације невладиним организацијама – 
Програми и пројекти из области културе, одобравају 
се средства у износу од 77.999,60 дин. за покриће 
трошкова на основу Уговора о суфинансирању пројекта 
Удружења за медијску афирмацију „МАТ“ из Инђије 
број: 40-882/2017-II, за:

- 50/39 трошкови одржавања коктела          20.000,00	дин.
- 50/41 трошков зарада (хонорари)             57.999,60	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења 
за медијску афирмацију „МАТ“ из Инђије, у Управи за 
трезор, број рачуна 840-15319763-21.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1172
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1140/2017-II
Дана:	06.	септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013 ) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17), и 
Уговора о додели средстава за суфинансирање текућих 
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије 
број 401-150/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину, Раздео IV Функција 
820 – Услуге културе , Програм 13-Развој културе, 
Шифра програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 199 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1-Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства у износу 
од 320.114,13 дин. за покриће трошкова органзације 
и продукције програмских активности на основу 
Уговора о додели средстава за суфинансирање текућих 
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије 
број 401-150/2017-II.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун ИТАКА 
АРТ центра ДОО  из Инђије број 840-9359763-11.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1173
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1148/2017-II
Дана:	15.	септембар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног 
информисања 401-107/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 0004 - 
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања, Економска класификација 423, 
позиција 49 – Услуге по уговору-Информисање, 
одобравају се средства у износу од 160.000,00 дин. за 
покриће трошкова на основу Уговора о суфинансирању 
пројеката у области јавног информисања 
401-1072017- II.

- 49/6 Телевизија Фрушка гора.................160.000,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Телевизија Фрушка гора из Руме број 840-12524763-50.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1174
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1150/2017-II
Дана:	02.	октобар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) Уговора о 
суфинансирању програма Културно уметничког друштва 
„Соко“ из Инђије број: 40-833/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 19/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, 
позиција 50 – Дотације невладиним организацијама – 
Програми и пројекти из области културе, одобравају 
се средства у износу од 25.000,00 дин. за покриће 
трошкова на основу Уговора о суфинансирању програма 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије, 
број: 40-833/2017-II, за:

- 50/18 - трошкови превоза друштва...........25.000,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно 
уметничког друштва „Соко“ из Инђије у Управи за 
трезор, број рачуна 840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1175
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1160/2017-II
Дана:	02.	октобар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и Уговора 
о суфинансирању програма Културно уметничког 
друштва „Соко“ из Инђије број: 40-833/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 19/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, 
позиција 50 – Дотације невладиним организацијама – 
Програми и пројекти из области културе, одобравају 
се средства у износу од 116.000,00 дин. за покриће 
трошкова на основу Уговора о суфинансирању програма 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије, 
број: 40-833/2017-II, за:

- 50/17 - трошкови организације 11. Завичајног 
прела...........................................................116.000,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно 
уметничког друштва „Соко“ из Инђије у Управи за 
трезор, број рачуна 840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

1176
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1188/2017-II
Дана:	02.	октобар	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) 
и Уговора о суфинансирању програма Украјинског 
културно уметничког друштва „Калина“ из Инђије 
број: 40-887/2017-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 19/17), Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0002-Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција 
50 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти из области културе, одобравају се средства 
у износу од 50.000,00 дин за покриће трошкова на 
основу Уговора о суфинансирању програма Украјинског 
културно уметничког друштва „Калина“ из Инђије 
број: 40-887/2017-II, за:

- 50/51 - трошкови снимања компакт 
диска.............................................................50.000,00	дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Украјинског 
Културно уметничког друштва „Калина “ из Инђије у 
Управи за трезор, број рачун 840-7525763-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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