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 На основу члана 81. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 
68/2015 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 6. 
став 2. Правилника о заједничким критеријумима 
и стандардима за успостављање, функционисање и 
извештавање о систему финансијског управљања и 
контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 
99/11 и 106/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 11.октобра 2018.године, усваја

СТРАТЕГИЈУ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

2018-2021

I УВОД

 Управљање ризицима у општини Инђија 
опредељује примену законске обавезе у смислу 
дефинисања стратешких и оперативних циљева доброг 
управљања.
 Руководилац корисника јавних средстава 
одговоран је за успостављање, одржавање и редовно 
ажурирање система финансијског управљања и контроле, 
што подразумева и одговорност за успостављање 
ефективног система управљања ризицима који ће 
помоћи у остваривању постављених циљева.

 Управљање ризицима представља комплексан 
процес који обухвата следеће појединачне фазне 
процесе:

- идентификовање,
- процену и
- контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама 
које могу имати негативан ефекат на остварење циљева 
општине Инђија, односно корисника јавних средстава,

са задатком да се постављени циљеви остваре, односно 
да пруже разумно уверавање да су ризици за постизање 
циљева ограничени и на прихватљив ниво, а који је 
дефинисан у Стратегији за управљање ризицима и који 
ће бити јасно установљен и спровођен процедурама, 
упутствима, ближим условима као и потребним 
обрасцима о начину поступања код управљања ризицима 
и њиховим документовањем.

 Ризик представља вероватноћу да ће се десити 
одређени догађај који би могао имати негативан утицај 
на остваривање циљева корисника јавних средстава. 
Ризик се мери кроз његове последице и вероватноћу 
дешавања.

 Циљ доношења и имплементације Стратегије 
управљања ризицима у општини Инђија је да се 
уведе пракса континуираног управљања ризицима 
и успостави системски оквир којим ће се развијати 
управљање ризицима, прилагођен и усклађен са својим 
специфичностима.

 Успешном управљању ризицима тежи се 
постићи ефекат да постојећа структура управљања у 
процесу планирања и доношења одлука угради и процес 
управљања ризицима као стандард, као општеприхваћен 
концепт и саставни део управљања који ће помоћи 
оптималном, реалном и крајње сврсисходном коришћењу 
јавних средстава.

 Стратегија управљања ризицима (у даљем 
тексту: Стратегија) ће се у будућим периодима редовно 
ажурирати у складу са спровођењем и развојем процеса 
управљања ризицима а најмање једанпут у временском 
интервалу од 3 (три) године.

II СВРХА СТРАТЕГИЈЕ

 Стратегија управљања ризицима (у даљем 
тексту: Стратегија) има за сврху подизање способности 
свих учесника у пословним процесима корисника 
јавних средстава за остваривање планираних циљева 
на виши ниво кроз адекватан систем управљања 
ризицима и стварање реално спремног капацитета у 
окружењу које ће допринети вишем нивоу успешности, 
побољшању квалитета рада и остварењу планираних 
резултата активности у свим сегментима пословања, 
као и остварењу мисије и визије општине Инђија 
кроз елиминацију претњи и слабости и сагледавање 
могућности и шанси за реализацију свих постављених 
задатака.

 Сврсисходност Стратегије управљања изицима 
(у даљем тексту: Стратегија) оствариће се кроз њену 
благовремену и потпуну примену, без одлагања и у 
роковима који су истом предвиђени.
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 Носилац израде Стратегије управљања 
ризицима (у даљем тексту: Стратегија) је Радна група 
на коју је пренетa одговорност од стране председника 
општине Инђија за успостављање и развој система 
Финансијског управљања и контроле Решењем о 
образовању исте.

 У оквиру Радне групе делује систем везан за 
све послове везане за функционисање ФУК система у 
односу на припреме и обједињавање за комплетну сферу 
деловања локалне самоуправе.

 У процесу развоја система Финансијског 
управљања и контроле и у процесу управљања 
ризицима учествоваће сви запослени сходно додељеним 
овлашћењима и одговорностима, као и описом радног 
места из систематизације радних места.

III ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ

 Циљеви Стратегије управљања ризицима (у 
даљем тексту: Стратегија) се заснивају на дефинисању 
посебних модела који утврђују постојање, процену, 
контролу и минимизирање узрока настајања ризика и 
исти се огледају кроз следеће: 

- успостављање радног окружења које ће давати подршку 
у успостављању процеса управљања ризицима;
- побољшање ефикасности управљања ризицима у 
општини Инђија;
- омогућавање да се стекну и побољшају вештине 
управљања ризицима;
- обједињавање и интегрисање управљања ризицима у 
општини Инђија;
- осигуравање да управљање ризицима обухвати сва 
подручја ризика;
- успостављање активности на ефикаснијој комуникацији 
о ризицима;
- увођење, израду и примену Регистра ризика и то кроз 
два Регистра-Регистра оперативних ризика и Регистра 
стратешких ризика;
- обезбеђивање управљања ризицима у складу 
са Правилником о заједничким критеријумима и 
стандардима за успостављање, функционисање и 
извештавање о систему финансијског управљања и 
контроле у јавном сектору.

IV ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

 Процес управљања ризицима који успоставља 
општина Инђија обухвата: 
 
1. утврђивање циљева; 
2. идентификовање ризика; 
3. процену ризика; 
4. решавање ризика; 
5. праћење ризика. 

 У смеру успостављања адекватног система, 
односно процеса управљања ризицима, председник 

општине Инђија ће одредити, односно/именовати лице 
одговорно за координацију успостављања процеса 
управљања ризицима на нивоу општине Инђија. 

 Председник општине Инђија може као 
координатора именовати лице које је одговорно за 
успостављање и иплементацију система финансијског 
управљања и контроле у општини Инђија.

 На нивоу организационих делова општине 
Инђија председник општине Инђија ће именовати лица 
која ће вршити координацију у домену управљања 
ризицима, односно идентификацију ризика и која ће 
водити Регистре ризика, њихово ажурирање при настанку 
промена (промене у смислу промена законских прописа, 
успостављања нове систематизације радних места, 
промене настале на основу нових сазнања за отклањање 
већ установљених ризика и вероватноће за појаву истих 
и сл.) и која ће на основу додељених овлашћења и 
одговорности бити одговорна за испуњавање циљева 
у оквиру својих надлежности, а тиме и за управљање 
ризицима.

 Као саставни део Стратегије управљања 
ризицима биће дефинисане и Смернице за управљање 
ризицима.

1. Утврђивање циљева

 Утврђивање циљева подразумева јасно 
дефинисање очекиваних стратешких и оперативних 
резултата које општина Инђија жели да оствари 
у одређеном временском периоду. У вези са тим, 
разматрају се сви алтернативно могући ризици и врши 
управљање ризицима који могу утицати на остварење 
утврђених циљева.

 Циљеви управљања ризицима у општини 
Инђија су следећи:

1. уочити, дефинисати и измерити ризик који настаје 
у сваком пословном процесу и у појединачним 
активностима;
2. благовремено предузети све потребне мере како би се 
уочени ризици умањили или отклонили;
3. унапређивати могућности препознавања и отклањања 
ризика у општини Инђија;
4. развијати систем документовања, праћења, евалуације 
и корекције свих радних процеса у општини Инђија, 
како би се смањиле могућности настајања ризика и како 
би се смањили ризици и омогућили услови за њихово 
благовремено уочавање и отклањање.

2. Идентификовање ризика

 У контексту селекције ризика у општини 
Инђија они се могу поделити на следеће категорије:

А/ Стратешке ризике и
Б/ Оперативне ризике.
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А/ У оквиру стратешких циљева, који представљају 
дугорочне циљеве који су садржани у стратешким 
документима, како саме општине Инђија тако и осталих 
стратешких докумената који одређују правац и смер 
развоја општине Инђија из области финансијског 
управљања и контроле, неопходно је утврдити седеће:

- Да стратешки циљеви буду усклађени са свим планским 
документима и да буду уведени са аспекта ризичности у 
релевантан образац Регистра стратешких ризика
- Да Стратегија управљања ризицима мора бити 
верификована као стратешки документ за остварење 
циљева у смислу исправног процеса пословног 
планирања и доношења исправних пословних одлука
- Да се обезбеди да све активности и са њима повезани 
финансијски издаци буду обухваћени финансијским 
плановим директних и индиректних корисника у складу 
са програмским буџетом општине Инђија
- Да се избегавају све пословне активности које носе 
ризик од штета које могу утицати на углед општине 
Инђија, као и да се управљањем ризицима омогући 
предвиђање неповољних околности које би могле 
спречити остварење циљева општине Инђија
- Да се настоји да се створи организациона клима 
која неће стварати одбојност према проблематици 
управљања ризицима
- Да се омогући да сви руководиоци и запослени који 
доносе одлуке или учествују у њиховој припреми, 
буду свесни одговорности и имају јасна сазнања да ће 
активности око управљања ризицима, резултирати у 
корист општине Инђија кроз остварење постављених 
циљева.

Б/ Оперативни циљеви подразумевају се као краткорочни 
циљеви који су изведени из стратешких циљева општине 
Инђија и који су садржани у годишњим финансијским 
плановима директних и индиректних корисника општине 
Инђија. Предметне циљеве утврђује председник општине 
Инђија са руководиоцима унутрашњих организационих 
јединица и својим помоћницима

 Идентификовање ризика који утичу на 
остваривање циљева је кључна фаза у управљању 
ризицима. У општини Инђија ће се при идентификовању, 
контроли, регистрацији и елиминисању ризика 
користити следеће основне категорије ризика, и то:

Спољни ризици:

1. политичке и економске одлуке и приоритети окружења 
(Народна скупштина, Влада РС, Европска комисија и 
сл.);
2. прецизност, примењивост, свеобухватност и 
усклађеност постојећих закона, прописа и правила;
3. природне и људске катастрофе (земљотреси, пожари, 
поплаве, суше, ратни сукоби и слично).

Унутрашњи ризици:

1. управљање циљевима из делокруга рада органа 

општине Инђија и организационих јединица Општинске 
управе, интерне одлуке, планирање, управљачки, 
оперативни и финансијски процеси, финансијски 
менаџмент, недостатак документације и непотпуне 
и неажурне евиденције, информационе технологије, 
остали системи подршке и др.,
2. организациона и квалификациона структура 
запослених (стручност, управљање, мотивисаност, улоге 
и одговорности, делегирање и др.), етика, понашање 
организације (“тон са врха”, превара, сукоб интереса и 
сл.), сигурност запослених, објеката и опреме;
3. методе и токови комуницирања, квалитет и 
благовременост информација.

 У зависности од групе ризика, руководиоци 
органа општине Инђија или руководиоци 
организационих јединица Општинске управе, по 
потреби, утврђују ризике који су у вези са циљевима из 
њихове надлежности. Смернице при утврђивању ризика 
могу бити извештаји интерне и екстерне ревизије, 
анализе, извештаји, упитници и друга документа која се 
баве овом области.

Идентификација ризика се врши кроз следеће методе:

Група кључних запослених која отворено дискутује и 
утврђује ризике за свој делокруг рада;

Припремљена листа ризика, па се у складу с тим сваки 
ризик разматра у односу на претходно утврђену листу;

Раније искуство – по овој методи се ризици 
идентификују на основу знања и искуства запослених 
и ранијих информација које поседују везано за ризике. 
У том смислу, општина Инђија треба да поседује 
Регистар оперативних ризика који може послужити 
као контролна листа и базна основа за даље праћење 
постојећих и идентификацију нових ризика, као и за 
њихово ревидирање у погледу вероватноће јављања и 
степена утицаја;

Процена ризика од стране носиоца активности – ово 
је приступ према ком сваки ниво и део организације 
анализира своје активности и пружа свој допринос у 
решавању проблематике ризика са којом се суочава.

 Ризици се утврђују у Обрасцу за утврђивање 
и процену ризика (Образац број 1) и евидентирају у 
Регистрима ризика (Образац број 2, Образац број 3) који 
су успостављени на нивоу општине Инђија, а исти чине 
саставни део Стратегије управљања ризицима.

3. Процена ризика

 Процена ризика се врши на основу вероватноће 
дешавања и значаја њиховог утицаја.

 Циљ ове фазе процеса је разврставање ризика 
по приоритетима, како би се на ризике највишег степена 
приоритета могло одговорити применом адекватних 
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мера контроле.

 Прво се одговара на ризике који су повезани 
са највећим губицима, односно утицајем и највећим 

степеном вероватноће настанка, док се ризици чија је 
вероватноћа настанка мања, а негативан утицај слабији, 
само евидентирају и прате. За мерење ризика користи се 
следећа шема:

 Oцена 9 подразумева сигурну појаву ризика 
са веома озбиљним утицајем, док је оцена 1, најмања 
вероватноћа појаве ризика са малим утицајем.

 Општина Инђија зоном високог деловања 
ризика подразумева ризике који:

1. представљају директну претњу успешном осваривању 
циљева или завршетку програма/пројеката/програмских 
активности;
2. проузрокују штету држави, организационим 
јединицама у саставу Општинске управе, грађанима, или 

суфинансијерима са аспекта пројеката финансираним из 
ино и домаћих средстава;
3. за последицу могу имати кршење закона и других 
прописа;
4. за последицу могу имати значајне финансијске 
губитке;
5. могу да доводе у питање сигурност запослених и 
имовине општине Инђија;
6. озбиљно да утичу на општи углед општине Инђија.

 У наставку је дато објашњење вероватноће и 
утицаја:

 На основу скале врши се бодовање свих 
идентификованих ризика множењем вероватноће 
догађаја са утицајем ризика. Уколико се рангирање 
врши по више основа, прво се утврђује просек величине 
вероватноће и утицаја.

4. Решавање ризика и даље активности поступања 
по идентификованим ризицима

 Решавање ризика зависи од вероватноће и 
утицаја ризика и чини основу за утврђивање начина 
управљања ризицима. У зависности од значаја и укупне 
изложености ризику, предузимају се следеће мере:
 
1. избегавања ризика;
2. преношења ризика;
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3. прихватања ризика;
4. поделе ризика;
5. ублажавања ризика.

 Наведене мере треба да буду одговарајуће, 
трошковно ефикасне, свеобухватне и у непосредној вези 
са значајем ризика. Процедуре за управљање ризиком 
подразумевају посвећеност и учешће свих запослених. 
Руководилац органа општине Инђија или руководилац 
организационе јединице Општинске управе у сарадњи 
са запосленим одговорним за управљање ризиком или 
радном групом одлучују о поступању по ризицима 
који могу угрозити остварење циљева из њихове 
надлежности, а самим тим и остварење циљева на нивоу 
општине Инђија.

 О поступању по ризицима значајним за 
целокупно пословање општине Инђија одлучује 
председник општине Инђија, на основу предлога Радне 
групе, односно на сопствену иницијативу или на предлог 
руководиоца органа општине Инђија или руководиоца 
организационе јединице Општинске управе.

 Кључни ризици на које општина Инђија 
приоритетно делује су ризици који:

- имају за последицу повреду закона и других прописа;
- могу довести до значајних финансијских губитака;
- представљају претњу успешном завршетку пројекта, 
програма или активности;
- узрокује штету интересним групама града (грађанима, 
добављачима, Влади РС, Европској комисији и др.);
- доводе у питање сигурност запослених;
- могу озбиљно утицати на углед града.

 Имплементација и унапређење процеса 
управљања ризицима утичу на боље планирање 
и економичност, повећање ефикасности, боље 
одлучивање, јачање поверења у управљачки систем и 
остале активности које су од значаја за развој позитивног 
пословног амбијента.

 Када се говори о решавању ризика и спровођењу 
даљих активности поступања по идентификованим 
ризицима општина Инђија ризике сврстава у две 
категорије и то:

1. ризике или низ ризика са којима се суочава општина 
Инђија, али не узимајући у обзир успостављене контроле 
и факторе који их ублажавају; могу бити интерни или 
екстерни, а дефинишу се као инхеретни ризик;

2. ризике након предузимања мера након спровођења 
одговарајућих контрола које ублажавају ризик, односно 
након предузимања одређених радњи, ризик и даље 
постоји; то је резидуални ризик, односно ризик који се 
може уклонити.

 Ризици ће се смањивати уколико се пронађе 
адекватан одговор, односно дефинише Одлука у смислу 

одговора на ризик који ће се заснивати на основу 
важности ризика и толеранцији о ставу према ризику.

 Активности поступања по идентификованим 
ризицима општина Инђија, односно одговора на исте ће 
се огледати путем:

- Толерисања - одговор на ризик, када се ризик прихвата 
и толерише без предузимања било каквих радњи;

- Третирања (решавања) – Сврха третирања, односно 
решавања је да се, иако ће се одређене активности 
наставити са ризиком, предузму одређене радње и 
контрола у циљу ограничавања ризика на прихватљив 
ниво;

- Трансфера (преноса) – У овом случају ризици 
се преносе на трећа лица путем конвенционалног 
осигурања, или финансијском надокнадом трећем лицу 
које ће преузети ризик на други начин. Ова опција је 
нарочито добра за умањивање финансијских ризика или 
ризика по имовину;

- Коришћења прилика – Ова опција се односи на 
ситуацију када истовремено са умањивањем одређених 
претњи, постоји прилика да се искористи неки 
позитиван утицај (нпр. уколико је улагање већег износа 
капиталних инвестиција у велики пројекат ризично, 
треба преиспитати да ли постоје релевантне контроле, 
које су довољно добре да оправдају повећавања тог 
износа, како би се остварила још већа корист). Наведено 
се односи и на ситуације које са собом не носе претњу, 
већ само позитивне прилике;

- Прекида – Ова опција може бити озбиљно ограничење 
у јавном сектору с обзиром да се у њему спроводе низ 
активности, иако су ризици прилично велики, пошто 
нема другог начина да се резултати неопходни за грађане 
и остваре.

 Из напред изнетог, а на основу члана 7. 
Правилника о заједничким критеријумима и стандардима 
за успостављање, функционисање и извештавање о 
систему ФУК у јавном сектору, контролне активности 
темеље се на писаним процедурама и начелима, 
поступцима и другим мерама које се успостављају 
ради остваривања циљева кроз смањење ризика до 
прихватљивог нивоа.

 Контролне активности које ће се користити у 
управљању ризицима су:

- Превентивне контроле – дужности и овлашћења

- Детекционе контроле – Ове контроле се активирају 
након одређеног догађаја и не могу пружити апсолутну 
сигурност, али могу да умање ризик од нежељених 
последица будући да омогућавају предузимање 
корективних активности.



Број 22, страна број  1527                         Службени лист општине Инђија                          Четвртак 12. октобар 2018.

- Директивне контроле – усмеравају одређени процес у 
жељеном смеру, односно осигуравају остварење циља 
који се жели постићи

- Корективне контроле – осмишљене су да исправљају 
уочене грешке или непожељне догађаје.

5. Праћење ризика 

 С обзиром да се окружење у коме општина 
Инђија послује стално мења, потребно је стално праћење 
и информисање о ризицима.

 Овим се процењује ефикасност управљања 
ризицима и потреба додатног утицаја на ублажавање 
истих, као и установљење нових сфера деловања и 
утицаја.

 У складу са тим, Регистри ризика се ажурирају 
сваке три године, а по потреби и чешће. Имајући у виду 
потребе општине Инђија врши се процена Стратегије 
управљања ризицима, како би се ускладила са праксом 
и променама у методологији управљања ризицима у 
јавном сектору Републике Србије.

V ОДГОВОРНОСТИ

 Управљање ризицима је једна од најзначајнијих 
одговорности управљачке структуре.

 У складу са чланом 11. и 12. Правилника 
о заједничким критеријумима и стандардима за 
успостављање, функционисање и извештавање 
о систему финансијског управљања и контроле у 
јавном сектору, руководиоци на различитим нивоима 
управљања, у складу са додељеним задацима, одговорни 
су за испуњавање циљева у оквиру својих надлежности, 
а тиме и управљање ризицима.

 У циљу испуњавања обавезе из управљачке 
одговорности, руководилац ће осигурати услове 
потребне за несметано одвијање свих активности 
управљања ризицима и увођење одговарајућих и 
ефикасних механизама за њихово смањивање на 
прихватљив ниво. Сви запослени су укључени у 
управљање ризицима и треба да буду свесни своје 
одговорности у идентификовању и управљању ризиком.

 За сваки идентификовани и измерени ризик у 
општини Инђија предузимају се превентивне мере ради 
смањења или отклањања ризика.

VI ЕДУКАЦИЈА

 У општини Инђија ће се спроводити 
контиуирана едукација запослених о свим аспектима 
управљања ризицима. Едукације ће организовати и 
спроводити руководилац за финансијско управљање и 
контролу и руководиоци организационих јединица, уз 
помоћ Радне групе и одговарајућих стручњака (интерних 

и екстерних).

VII ИЗВЕШТАВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА

 Потпуна примена свих елемената управљања 
ризицима, као и Стратегије управљања ризицима ће се 
обезбедити кроз континуирану обуку свих учесника у 
процесу управљања ризицима, и то како руководиоца 
организационих делова, тако и запослених, и то од стране 
руководиоца за финансијско управљање и контролу, 
Радне групе и стручњака из области управљања 
ризицима. Обука ће се спроводити како непосредном 
комуникацијом учесника, тако и организовањем 
радионица за области управљања ризицима.

 Сва комуникација везана за управљање 
ризицима у општини Инђија се обавља у писаној 
форми, користећи интерни систем доставе докумената. 
Сви учесници у управљању ризиком дужни су да чувају 
документа за управљање ризицима из своје надлежности 
у складу са важећим законским прописима.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

- Образац број 1 - Образац за утврђивање и процену 
ризика;
- Образац број 2 - Регистар оперативних ризика и
- Образац број 3 - Регистар стратешких ризика,

чине саставни део Стратегије управљања ризицима.

 Стратегија управљања ризицима ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Инђија“.

 Ову Стратегију управљања ризицима за 
период 2018-2021. године, објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА

Број: 016-31/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 1083
 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став 
1. тачка 5. Статута општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, број 9/13 – пречишћен текст и 7/18),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 11.октобра 2018. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА

УВОД

 На основу Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације дела локације број 3 у КО Бешка („Службени 
лист општине Инђија”, број 18/16) приступило се изради 
Плана детаљне регулације дела локације број 3 у КО 
Бешка (у даљем тексту: План).

 Саставни део Одлуке је Решење о неприступању 
изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину, које је донело Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине Општинске управе општине Инђија, под бројем 
35-213/2016-IV-02 од дана 19.09.2016. године.

 Носилац израде Плана је Општинска управа 
општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине, а послови 
израде Плана поверени су ЈП „Завод за урбанизам 
Војводине” Нови Сад, у складу са Одлуком о изради 
Плана.

 Простор који је предмет ове урбанистичке 
разраде се највећим делом налази у грађевинском 
подручју насеља Бешка (у блоку број 24 према ПГР 
насеља Бешка), а малим делом обухвата постојећу петљу 
аутопута, која представља грађевинско земљиште изван 
грађевинског подручја насеља.

 Део простора у предложеном обухвату 
је урбанистички обрађен израдом Плана детаљне 
регулације за комплекс „Соко аграр” на локалитетима 
„Тидија”, „Пилићара” и „Економија Елан” у општини 
Инђија („Службени лист општина Срема”, брoj 6/11). 
На простору локалитета „Економија Елан”, осим 
економије која је егзистирала и у време израде важећег 
плана детаљне регулације, није реализовано ништа од 
планираних садржаја намењених за рад. Предметни 
план је временски превазиђен у смислу планираних 
садржаја, начина њихове реализације и самог концепта 
просторне организације.

 Прелиминарна граница Плана, дефинисана 
Одлуком о изради плана је у извесној мери коригована 
с обзиром на то да је након доношења Одлуке о изради 
плана израђена Урбана анализа измена Плана детаљне 
регулације за комплекс „Соко аграр” на локалитетима 

„Тидија”, „Пилићара” и „Економија Елан” у општини 
Инђија у делу који се односи на „Економију Елан”, на 
основу које је, сагледавајући низ значајних фактора, 
предложена оптимална граница овог планског 
документа.

 Планом су обухваћене целе катастарске 
парцеле: 2006/14, 2006/13 и 2006/4 и део катастарске 
парцеле 2026/2.

 Узимајући у обзир природне и створене 
услове у обухвату Плана, сагледани су потенцијали и 
ограничења и израђен је План који предлаже оптималну 
просторну и функционалну организацију простора.

ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ

 Правни основ за израду Плана представља 
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела 
локације број 3 у КО Бешка („Службени лист општине 
Инђија”, број 18/16). Саставни део Одлуке је Решење о 
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја плана на животну средину, које је донело 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине 
Инђија, под бројем 35-213/2016-IV-02 од дана 19.09.2016. 
године.

 Након доношења Одлуке о изради Плана, а 
на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14), приступило се изради Материјала за 
рани јавни увид. Рани јавни увид за План оглашен је 
22.02.2017. године, од стране Носиоца израде Плана 
(Општина Инђија) и одржан у периоду од 01. марта до 
15. марта 2017. године. Органи, организације и јавна 
предузећа, која су овлашћена да утврђују услове за 
заштиту и уређење простора и изградњу објеката су 
били обавештени о одржавању раног јавног увида и том 
приликом су позвани да дају мишљење у погледу услова 
обима и степена процене утицаја планског решења на 
животну средину. У складу са наведеним, достављен 
је допис од стране ЈП „Путеви Србије” Београд, 
бр. 953-4751/17-1 од 10.03.2017. године.

 У току трајања раног јавног увида Одељењу 
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине није достављена ниједна писана 
примедба. Обрађивачу Плана је достављен Закључак 
Комисије за планове општине Инђија (бр. 06-37/2017-I-
1 од 23.03.2017. године) и Извештај о обављеном раном 
јавном увиду (бр. 35-67/2017-IV-02, од 24.03.2017. 
године), након чега се приступило изради Нацрта Плана.

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

 Релевантни законски и подзаконски акти који 
регулишу ову област су:
- Закон о државном премеру и катастру („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 
53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ”, број 16/01-
СУС и „Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16);
- Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 46/91, 
53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 
54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.);
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-
УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09 - др. закон, 
43/11-УС и 14/16);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 25/15);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 
36/09 и 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС”, 
број 112/15);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени гласник РС”, број 101/15);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени 
гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 
145/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 57/11, 
80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим 
одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који 
се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
- Закон о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 104/09-др.закон и 10/15);
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС”, 

број 54/15);
- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС”, 
број 125/04);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС”, 
бр. 111/09 и 20/15);
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, 
бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др. 
закон);
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 
36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16);
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, 
број 102/10);
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС”, 
број 31/12);
- као и други законски и подзаконски акти, који на 
директан или индиректан начин регулишу ову област.

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ

 Плански основ за израду Плана су планови 
вишег реда:
- План генералне регулације насеља Бешка („Службени 
лист општине Инђија”, број 23/17),
- Измене и допуне Просторног плана подручја 
инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-
Београд (Батајница) („Службени гласник РС’’, брoj 
143/14).

 Према Плану генералне регулације насеља 
Бешка простор који је у предложеном обухвату Плана, 
а налази се у граници грађевинског подручја насеља, 
у целости је намењен за радне садржаје. Предметним 
планом утврђена су правила уређења и грађења за радне 
садржаје која је неопходно поштовати приликом израде 
овог планског документа.

- Извод из Плана генералне регулације насеља Бешка 
(„Службени лист општине Инђија”, број 23/17)

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НАСЕЉА НА 
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ

1.3. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА

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

 Под појмом радних зона подразумевају се 
они простори у просторно функционалној структури 
насеља, који ће првенствено бити намењени привредним 
активностима, односно таквим делатностима као што су 
лака индустрија, производно занатство, складиштење 
и обрада разних роба, као и они сервиси који, због 
своје природе, не могу бити лоцирани у оквиру других 
насељских структура.
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 Повољан геостратешки положај је највећа 
предност за будуће развојне приоритете Бешке у области 
привреде, инфраструктуре и развоја терцијарног 
сектора.

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

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

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

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

 На основу наведених критеријума овим 
Планом се утврђује обавеза израде следећих планова 
детаљне регулације:
- површине намењене спортско-рекреативним 
садржајима у делу блока бр. 9;
- површине намењене проширењу пијаце у делу блока 
бр. 21;
- површине намењене формирању коридора обилазнице 
у делу блока бр. 23,
- површине намењене радним садржајима у блоку бр. 
24; …

… На графичком прилогу бр. 2.7. Спровођење плана 
са поделом на блокове, приказане су урбанистичке 
целине за које се предлаже даља планска разрада, кроз 
израду планова детаљне регулације, због потребе за 
разграничењем садржаја јавне намене од осталих намена, 
као што је потреба за формирањем нових уличних 
коридора до будућих радних садржаја, формирањем 
коридора обилазнице, проширењем насељске пијаце, 
проширењем насељског гробља, изградњом комплекса 
спортске хале и регулисањем канала.

2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ

 Смернице за израду планова детаљне 
регулације, правила уређења и грађења на локацијама 
за које је прописана израда плана детаљне регулације и 
које ће се у тим плановима користити, дефинисане су у 
правилима уређења и грађења овог Плана и то за сваку 
намену понаособ.

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

 Индекс заузетости парцеле: макс. 70%, у склопу 
парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина.

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

 Мала површина у североисточном делу 
простора у обухвату Плана представља грађевинско 
земљиште изван грађевинског подручја насеља – 
постојеће денивелисано укрштање (петља Бешка), као 
такво евидентирано Изменама и допунама Просторног 
плана подручја инфраструктурног коридора аутопута 
Е-75 Суботица-Београд (Батајница).
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Извод из Уредбе о изменама и допунама Уредбе 
о утврђивању Просторног плана подручја 
инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-
Београд (Батајница) („Службени гласник РС’’, брoj 
143/14)

Члан 4.

 У Просторном плану подручја 
инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-
Београд (Батајница), у текстуалном делу, глава IV 
ПОЛОЖАЈ МАГИСТРАЛНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
СИСТЕМА У ИНФРАСТРУКТУРНОМ КОРИДОРУ, 
одељак 1. Положај магистралних инфраструктурних 
система, мења се и гласи:

1. Положај магистралних инфраструктурних система
1.1. Положај коридора аутопута Е-75 и пута Келебија – 
аутопут Е-75

… 5. Нови Сад (север) – Инђија

… На стационажи km 142+902 постоји денивелација 
у облику петље где се аутопут укршта са општинским 
путем Бешка - Крчедин, тј. овом петљом се остварује 
веза са системом некатегорисаних путева у окружењу и 
насељем Бешка. …

 Полазна основа за израду Плана је и израђена 
Урбана анализа измена Плана детаљне регулације за 
комплекс “Соко аграр” на локалитетима “Тидија”, 
“Пилићара” и “Економија Елан” у општини Инђија, у 
делу који се односи на “Економију Елан”.

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

 Oбухват Плана чине целе катастарске парцеле: 
2006/14, 2006/13, 2006/4 и део катастарске парцеле 
2026/2 КО Бешка.

 Предметна локација налази се у катастарској 
општини Бешка.

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

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

 Део простора у предложеном обухвату Плана 
је раније урбанистички обрађиван кроз израду Плана 
детаљне регулације за комплекс „Соко аграр” на 
локалитетима „Тидија”, „Пилићара” и „Економија Елан” 
у општини Инђија („Службени лист општина Срема”, 
број 6/11).

 Од планских решења која имају директан утицај 
на предметни простор реализовано је денивелисано 
укрштање – петља Бешка1, односно денивелација 
општинског пута бр. 1, ДП бр. 100 – Крчедин са ауто-

путем. Међутим, за предметну петљу није формирана 
адекватна грађевинска парцела.

 Од планираних садржаја намењених за рад до 
сада ништа није реализовано. Није изведена ни интерна 
саобраћајница, предвиђена за изградњу западно од 
постојећих објеката Економије.

 Простор у предложеном обухвату, намењен за 
рад, користи се тренутно у пољопривредне сврхе.

 С обзиром на то да је коловозна трака 
некадашњег денивелисаног укрштања – петље Бешка у 
потпуности уклоњена и да се простор више не користи 
у намењену сврху, неопходно је за предметни простор 
утврдити нову намену.

 Посматрано са аспекта саобраћајне 
инфраструктуре, простор намењен за рад има директну 
везу са општинским путем бр. 1, ДП бр. 100 – Крчедин, 
који је одговарајуће регулационе ширине са изграђеним 
коловозним застором, а преко петље Бешка, која је у 
контактној зони радне површине, има директан излаз на 
ауто-пут.

 За формирање садржаја путног саобраћаја на 
предметној локацији постоје одговарајући просторни 
и урбанистички предуслови, који ће омогућити 
функционално саобраћајно повезивање унутар самих 
садржаја микролокалитета.

 Што се тиче комуналне инфраструктурне 
опремљености у коридору општинског пута изведене 
су инсталације: водоводне, електроенергетске, гасне, 
као и инсталације електронске комуникационе 
инфраструктуре. Постојећа инфраструктура добар 
је предуслов за будуће инфраструктурно опремање 
посматраног подручја.

Природна добра

 Према подацима Покрајинског Завода за 
заштиту природе, на простору обухвата Плана се не 
налазе заштићена подручја, нити природна добра која су 
предвиђена за заштиту.

Културна добра

 Према претходним условима Завода за 
заштиту споменика културе у Сремској Митровици, 
добијеним у току израде Плана, у обухвату Плана 
нема евидентираних нити предложених за заштиту 
непокретних културних добара. У непосредној близини 
простора у обухвату Плана налази се археолошки 
локалитет из праисторијског периода Рибарница - 
Рибњак.
------------------------------
1 Изменама и допунама Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута 
Е-75 Суботица-Београд (Батајница), односно Уредбом о измени Уредбе наведеног плана 
(„Службени гласник РС”, бр. 69/03, 36/10, 143/14 и 81/15), утврђено је денивелисано укрштање - 
петља, односно денивелација општинског пута бр. 1, ДП бр. 100 – Крчедин са аутопутем.
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ПЛАНСКИ ДЕО
 
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА 
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ

 Концепт просторне организације простора у 
предложеном обухвату Плана је заснован на:
- смерницама из Плана генералне регулације насеља 
Бешка;
- урбаној анализи предметног простора;
- исказаној иницијативи за изградњу на датом простору, 
усклађеној са стручним мишљењем обрађивача Плана.

 Основни планерски поступак који је примењен 
код одређивања будуће просторне организације је подела 
простора на функционалне зоне. Диспозиција постојеће 
саобраћајне петље и обавеза формирања заштитног 
појаса ауто-пута Е-75 у ширини од 40 m, прописана 
Законом о јавним путевима, директно су условили да 
простор у обухвату Плана буде подељен на две основне 
функционалне зоне, према морфолошким и планским 
карактеристикама.

 Зона А намењена је радним садржајима, а 
Зона Б намењена је садржајима ауто-пута и његовом 
заштитном коридору. Унутар зона диференциране су 
површине, што подразумева да се за сваку намену/
функцију издваја посебан простор.

1.1. ЗОНА А – РАДНИ САДРЖАЈИ

 Зону А чине површине у функцији радних 
садржаја: радне површине, коридор приступне 
саобраћајнице и део општинског пута, путем кога 
је планирана радна зона прикључена на постојећу 
инфраструктурну мрежу насеља.

1.2. ЗОНА Б – АУТО-ПУТ

 Зона Б формирана је око постојећег ауто-пута, 
обухвата денивелисану петљу и планирано заштитно 
зеленило, које представља заштитни појас између 
планираних радних садржаја и коридора ауто-пута.

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА СА 
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

2.1. РАДНЕ ПОВРШИНЕ

 У оквиру грађевинске парцеле у радној зони 
дозвољена је изградња: пословних, производних и 
складишних објеката, као и изградња у комбинацијама 
(пословно-производни објекат, пословно-складишни 
објекат, производно-складишни објекат или пословно-
производно-складишни објекат), изградња услужних и 
осталих садржаја, а сходно захтевима тржишта.
 Неопходно је настојати да се у оквиру радне 

зоне групишу предузећа која су међусобно технолошки 
повезана, а која имају сличне захтеве у погледу 
саобраћајног и другог опслуживања.

 У оквиру радне зоне могућа је изградња 
следећих садржаја:
- производни погони лаке индустрије,
- производно занатство,
- трговинска делатност на велико и мало разнородних 
делатности (индустријске робе, пољопривредне робе, 
грађевинског материјала, хладњаче, силоси и сл.),
- сервисно - складишни терминали,
- садржаји логистичке подршке производње (шпедиција, 
услужно складиштење, сервиси, итд.),
- техничка служба одржавања и оправке средстава и 
опреме (прање, одржавање и оправка возила, друмске 
ваге и др.).

2.2. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Денивелисано укрштање - петља

 У предложеном обухвату Плана налази се и део 
изграђеног денивелисаног укрштања - петља Бешка, за 
коју ће се овим Планом утврдити адекватна грађевинска 
парцела.

Општински пут бр. 1

 Општински пут бр. 1, ДП бр. 100 – 
Крчедин, представља основни саобраћајни капацитет 
међунасељског повезивања. Пружа се у правцу запад-
исток, тангирајући са јужне стране Планом обухваћену 
радну зону.

Приступне саобраћајнице

 Приступ радним комплексима омогућен је 
формирањем уличних коридора, чија је основна функција 
да обезбеде адекватно саобраћајно прикључење 
на постојећу насељску саобраћајницу, односно на 
општински пут.

 Увођењем приступних саобраћајница 
обезбеђује се како адекватан саобраћајни приступ 
парцелама намењеним за рад, тако и могућност 
изградње и једноставног прикључка на све видове 
инфраструктуре.

 Приступне саобраћајнице унутар обухвата 
Плана представљају површине у њиховој планираној 
ширини које служе за постављање саобраћајне, 
водне, енергетске и остале планиране комуналне 
инфраструктуре.

2.4. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

 Главна функција заштитног зеленила, које 
уједно представља и зону забрањене изградње ауто-пута 
Е-75, је стварање тампон зоне између коридора ауто-
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пута Е-75 и површина намењених раду, које ће бити 
детаљније обрађене Главним пројектом озелењавања 
ауто-пута Е-75.

2.5. ПРОСТОРНА ОГРАНИЧЕЊА

Зона забрањене изградње - заштитни појас

 Зона забрањене изградње представља 
заштитни појас ауто-пута Е-75, у ширини од 40 m, који 
је дефинисан чланом 29. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 
93/12 и 104/13).

 У заштитном појасу забрањена је изградња 
грађевинских или других објеката, као и постављање 
постројења, уређаја и инсталација, осим изградње 
саобраћајних површина пратећих садржаја ауто-пута, 
као и постројења, уређаја и инсталација који служе 

потребама ауто-пута и саобраћаја на јавном путу.

 У зони забрањене изградње могу да се 
граде, односно постављају водовод, канализација, 
телекомуникациони и електро водови, инсталације, 
постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности 
управљача ауто-пута која садржи саобраћајно-техничке 
услове.

Зона контролисане изградње – појас контролисане 
изградње

 У зони контролисане изградње, у ширини 
од 40 m, која служи за заштиту ауто-пута Е-75 и 
саобраћаја на њему, врста и обим изградње објеката је 
ограничена и могућа је у складу са донетим просторним 
и урбанистичким плановима и у складу са условима 
и сагласностима управљача инфраструктуром - ЈП 
„Путеви Србије”.

2.6. БИЛАНС ПОВРШИНА

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА 
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

 Планом детаљне регулације дела локације број 
3 у КО Бешка планиране површине јавне намене су:
- приступне саобраћајнице до планираних радних 
садржаја (парцела се образује од дела кат. парцелe 
2006/14 КО Бешка),
- заштитно зеленило (парцела се образује од делова кат. 
парцела 2006/4 и 2006/14 КО Бешка).

 Постојеће површине јавне намене су:
- општински пут бр. 1 (делови кат. парцеле бр. 2026/2 
КО Бешка),

- денивелисано укрштање - петља (парцела се образује 
од кат. парцеле бр. 2006/13 и дела кат. парцеле бр. 2006/4 
КО Бешка).
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4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 
СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА 
ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

 Планом регулације дефинисане су постојеће и 
планиране регулационе линије планираних површина/
парцела јавне намене.

 Регулационе линије су дефинисане постојећим 
међним тачкама и новоодређеним међним тачкама које 
су одређене аналитичким елементима (графички приказ 
бр. 2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-
геодетским елементима за обележавање и саобраћајна 
инфраструктура са карактеристичним попречним 
профилима).

Грађевинске линије

 Грађевинске линије одређене су у поглављу 
II - Правила грађења, као и на графичком приказу бр. 
2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-
геодетским елементима за обележавање и саобраћајна 
инфраструктура са карактеристичним попречним 
профилима.

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

 Планом нивелације су дефинисане преломне 
коте нивелете приступне саобраћајнице, нагиби 
нивелете приступне саобраћајнице (0,38% – 2,96%), као 
и прикључак приступне саобраћајнице на општински 
пут (графички приказ бр. 2.3. Регулационо-нивелациони 
план са аналитичко-геодетским елементима за 
обележавање и саобраћајна инфраструктура са 
карактеристичним попречним профилима).

5. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

5.1. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

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

5.2. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

 Од парцела насталих деобом које добијају 
нову намену и постојећих парцела препарцелацијом 
се образују нове јединствене парцеле површина јавне 
намене, а то су: коридори планираних приступних 
саобраћајница, парцела заштитног зеленила и парцела 
денивелисаног укрштања - петље.

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

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре

 Предметни простор предвиђен за урбанистичку 
разраду, представља грађевинско земљиште - малим 
делом изван грађевинског подручја насеља, а највећим 
делом у грађевинском подручју насеља Бешка.

 Део радне зоне чији је део обухваћен разрадом 
наслоњен је и оивичен је са:
- ауто-путем А1, Е-75 (део петље Бешка) са истока,
- постојећим радним садржајима (асфалтна база) са 
запада,
- пољопривредним земљиштем са севера,
- општинским путем ОП бр. 1, ДП бр. 100 – Крчедин, 
са југа.

 Саобраћајна доступност овог дела радне зоне 
остварена је преко приступних саобраћајница и њихове 
везе са главном насељском саобраћајницом (ГНС) – 
трасом општинског пута у улици Кнеза Милоша.

 Директан приступ на општински пут бр. 1, ДП 
бр. 100 – Крчедин, директан излазак на путни капацитет 
највишег хијерархијског нивоа – ауто-пут А1 (Е-75), 
[државна граница са Мађарском (гранични прелаз 
Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна 
граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево), 
деоница 1031 петља Ковиљ - петља Бешка и деоница 
1033 петља Бешка - петља Марадик], преко петље Бешка 
овој радној зони дају изванредне предуслове за брз и 
неометан развој и имплементацију свих садржаја.

 Саобраћајнице у оквиру коридора планираних 
саобраћајних капацитета (површине за јавне намене), 
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које повезују радну зону – локацију 3 са насељем, својим 
везама са хијерархијски више рангиранима насељским 
саобраћајницама (Е-75) омогућиће квалитетну и 
безбедну саобраћајну доступност свим планираним 
садржајима.

 Основну везу дела комплекса радне зоне 
локације 3 са категорисаном путном мрежом и 
насељским системом саобраћајница чиниће приступне 
саобраћајнице.

 Саобраћајно решење у оквиру дела ове зоне 
је конципирано тако да се омогући квалитетан излазак 
на насељску саобраћајну мрежу преко приступних 
саобраћајница која омогућује конекцију на насељску 
путну мрежу – главну насељску саобраћајницу. 
Саобраћајни прикључци на приступну саобраћајницу се 
морају изградити са свим неопходним елементима који 
ће омогућити безбедно и неометано прикључивање, у 
складу са меродавним возилом (ТТВ/АВ).

 У оквиру површина за јавне намене – коридора 
приступних саобраћајница потребна је комплетна 
изградња у оквиру попречног профила и опремање 
са свим елементима који ће омогућити безбедно и 
неометано кретање свих друмских превозних средстава 
уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих 
саобраћајних површина.

 Површине за стационарни саобраћај у оквиру 
јавне површине приступних саобраћајница нису 
предвиђене, већ ће се паркирање решавати у оквиру 
парцела радних садржаја.

 Изградњом пешачких стаза, у коридору главне 
и приступних саобраћајница, омогућиће се и неометано 
и безбедно кретање ових учесника у саобраћају, с 
обзиром на традицију немоторних кретања и њихову 
бројност.

 Посебне површине за кретање бициклиста су 
планиране у оквиру главне насељске саобраћајница – 
трасе ОП бр.1, док ће се у коридорима приступних, 
бициклисти кретати по површинама за моторни 
саобраћај.

 У оквиру површина претежне намене – 
приликом изградње интерних саобраћајница и 
саобраћајно-манипулативних површина, потребно је 
водити рачуна о избору коловозних и других површина за 
кретање, свим потребним елементима који ће обезбедити 
безбедно и неометано кретање свих друмских превозних 
средстава, уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са 
свих саобраћајних површина.

 Стационирање теретних возила у делу радне 
зоне није планирано у оквиру уличних коридора 
саобраћајница. Потребе за паркирањем путничких и 
теретних возила ће се решавати унутар појединачних 
грађевинских парцела, за сваки случај посебно. Број 

паркинг места, начин паркирања ће се димензионисати 
у складу са меродавним возилима, технолошким 
процесима, потребама и захтевима корисника у складу 
са расположивим простором.

Генерално се може закључити да за формирање садржаја 
путног-друмског саобраћаја, на предметној локацији 
постоје одговарајући просторни и урбанистички 
елементи. Они ће омогућити функционално повезивање 
свих интерних кретања унутар комплекса, а такође и 
омогућити квалитетну и безбедну путну/друмску везу 
са окружењем.

 За део простора у обухвату Плана важе следећи 
параметри саобраћајница:

Врста 
саобраћајнице

Ширина 
коридора

Ширина 
коловоза

Главна насељска 
саобраћајница

мин. 27,0 m мин. 7,0 m

Приступна 
саобраћајница

18,0 m 5,5 m

6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре

 Услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре 
је израда Идејних пројеката и пројеката за грађевинску 
дозволу за све саобраћајне капацитете уз придржавање 
одредби:
- Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 
32/13-УС),
- Правилника о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 
елементи јавног пута („Службени гласник РС”, бр. 
50/11),
- Техничких прописа из области путног инжењеринга,
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
 
Део главне насељске саобраћајнице (трасе 
општинског пута бр. 1)
 
 У коридору главне насељске саобраћајнице је 
потребно планирати реконструкцију општинског пута, 
у циљу изградње саобраћајних прикључака на исти, са 
следећим пројектним елементима:
- задржава се постојећа регулација главне насељске 
саобраћајнице – општинског пута бр. 1;
- носивост коловозне конструкције је за средње тежак 
саобраћај (мин. оптерећење 60 kN по осовини);
- главну насељску саобраћајницу искористити за вођење 
интерног теретног, транзитног и јавног саобраћаја;
- бициклистичке стазе изводити/обележавати обострано 
уз проточне саобраћајне траке, као једносмерне са 
ширином од 1,5 (мин.1,3) m или као двосмерне са 
ширином од 2,5 (мин.2,1) m;
- вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске 
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саобраћајнице вршити преко изграђених пешачких стаза 
са ширином од мин. 1,5 m уз регулациону линију.

Приступне саобраћајнице
 
- приступне саобраћајнице изводити за двосмерни 
саобраћај, ширине уличног коридора 18,0 m;
- саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две 
траке 2х2,75 m (мин.2х2,5 m);
- носивост коловозне конструкције у овим улицама је за 
лак саобраћај (оптерећење 60 kN по осовини);
- паркирање путничких возила у регулационом профилу 
није дозвољено;
- нагиб коловоза је једностран;
- раскрснице и кривине тако геометријски обликовати 
да омогућују задовољавајућу прегледност и безбедност;
- пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине 
мин. 1,2 m.

6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну 
инфраструктуру

 Грађевинским парцелама обезбедити колски 
прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу, 
минималне ширине 3,5 m, уз сагласност управљача - 
јавног комуналног предузећа, које је задужено за 
саобраћајнице у оквиру грађевинског подручја насеља.

6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне 
инфраструктуре

 Планирана радна зона ће се водом снабдевати 
прикључењем на насељски водоводни систем преко 
којeг се врши дистрибуција воде до свих објеката унутар 
појединачних комплекса.

 Хидротехнички објекти и инсталације које се 
планирају у обухвату Плана обухватају:
- водоводну и хидрантску противпожарну мрежу;
- канализацију отпадних вода и
- канализацију атмосферских вода.

 Водоводном мрежом потребно је обезбедити 
снабдевање планираних комплекса и објеката радне зоне 
питком водом, као и хидрантску мрежу за заштиту од 
пожара. Водоводну мрежу образовати као прстенасту, 
са које ће се директно прикључцима снабдевати водом 
објекти конкретних намена. Предвиђено је полагање 
цевовода у појасу интерних саобраћајница, а планирани 
цевоводи треба да прате регулације саобраћајница или 
кроз зелене површине. Изградњу нове и реконструкцију 
постојеће водоводне мреже вршити етапно, према 
потреби и положају објеката. Насеље Бешка ће се 
у најскорије време повезати на инђијски систем 
водоснабдевања и на тај начин трајно решити питања 
водоснабдевања потрошача на овом простору.

 Планирану водоводну мрежу прикључити на 

постојећу насељску мрежу у Бешки и то на постојећи 
вод ø 50 mm у улици Кнеза Милоша. Постојећа мрежа је 
положена у зеленом појасу на парној страни улице.

 На водоводној мрежи предвидети све објекте 
и арматуре за њено нормално функционисање, као и 
довољан број надземних противпожарних хидраната 
на прописаном одстојању. Растојање хидранта од 
објекта зависи од намене, величине, висине и других 
карактетистика објекта, а мора бити у складу са 
Правилником о техничким нормативима за хидрантску 
мрежу за гашење пожара. Димензије водоводне мреже 
дефинисати кроз израду техничке документације. 
Израду пројектне документације, изградњу водоводне 
мреже, начин и место прикључења објеката на спољну 
водоводну мрежу радити према условима надлежног 
комуналног предузећа.

 Основни задатак канализационог система је 
потпуна хидротехничка санитација урбаних простора. 
Канализационим системом треба омогућити одвођење 
санитарних отпадних вода из радне зоне до насељске 
канализационе мреже и потом до постројења за 
пречишћавање отпадних вода. Мрежа ће се положити 
до свих објеката и корисника простора на посматраном 
подручју, дуж постoјећих и планираних саобраћајница 
користећи расположиве просторе и падове терена. 
До изградње насељског канализационог система, 
евакуација отпадних вода ће се вршити преко 
водонепропусних септичких јама, распоређених унутар 
сваког појединачног комплекса. Пражњење јама вршиће 
се периодично, према потреби, ангажовањем надлежног 
комуналног предузећа.

 Положај планиране канализационе мреже је у 
појасу регулације саобраћајница, односно око осовине 
пута. Црпне станице фекалне канализације радити као 
шахтне и лоцирати их у зеленој површини са прилазом 
за сервисно возило.

 Предвиђено је да се прикупљене отпадне воде 
насеља Бешка усмере ка планираној црпној станици ЦС 
„Бешка”, а одатле магистралним канализационим водом 
препумпавају ка насељу Инђија.

 Посебно би се требао истаћи задатак на 
инсистирању на прикључењу индустријских постројења 
на систем јавне канализације, наравно након примарног 
третмана отпадних индустријских вода. Привредни 
објекти са агресивним отпадним водама, пре испуштања 
у канализациону мрежу, морају обавити интерни 
предтретман механичко-хемијског пречишћавања.

 Начин изградње атмосферске и фекалне 
канализације прилагодити хидрогеолошким и 
топографским карактеристикама терена. Димензије 
канализационе мреже дефинисати кроз израду техничке 
документације. Израду пројектне документације, 
изградњу канализационе мреже, начин и место 
прикључења објеката на спољну канализациону мрежу 
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радити у сарадњи и према условима надлежног јавног 
комуналног предузећа.

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

 Атмосферске воде ће се из овог дела насеља 
одводити системом отворених и зацевљених канала. 
Атмосферске воде у зависности од порекла упустити 
у реципијент након адекватног третмана. Тако ће се 
зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек 
након третирања на одгoварајућем уређају (сепаратору 
уља и брзоталоживих примеса). На месту испуста 
предвидети сепараторе масти и уља. Атмосферске воде, 
пре упуштања, потребно је пречистити на таложнику за 
механичке нечистоће и на сепараторима уља и масти, 
до нивоа квалитета воде у реципијенту, прописаног 
Уредбом о категоризацији водотока, а у складу са Законом 
о водама. Квалитет отпадних вода које се упуштају 
у насељски канализациони систем мора да одговара 
вредностима прописаним у општинској одлуци о јавној 
канализацији. Пречишћене воде са простора радне зоне 
упустиће се у путни канал приступне саобраћајнице 
који је усмерен ка потоку Патка (Будовар), као коначном 
реципијенту.

6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне 
инфраструктуре

- водоводну мрежу поставити у зеленом појасу;
- минимална дубина укопавања мора да обезбеди 
најмање 1,0 m слоја земље изнад темена цеви;
- јавну водоводну мрежу градити по прстенастом 
принципу;
- на водоводној мрежи за потребе противпожарне 
заштите планирати хидранте на прописним растојањима;
- јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од 
Ø 100 mm;
- динамику изградње водовода усагласити са изградњом 
саобраћајница, како се оне не би накнадно раскопавале;
- при проласку водоводне мреже испод путева вишег 
ранга и сл., потребно је прибавити сагласности 
надлежних институција;
- водоводну мрежу поставити у профилу улице на 
удаљењу од осталих инсталација инфраструктуре према 
важећим стандардима и прописима;
- израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће 
и изградњу нове јавне водоводне мреже и на основу 
њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу 
магистралне и дистрибутивне водоводне мреже;
- сви радови на пројектовању и изградњи система за 
снабдевање водом морају се извести у складу са Законом 
и уз сагласност надлежних органа;
- у планираним радним комплексима планирати и 
градити канализациону мрежу као сепаратну, тако да се 
посебно прихватају санитарне, а посебно атмосферске 
воде;
- канализациону мрежу поставити око осовине 
постојећих и планираних саобраћајница;
- минимална дубина укопавања мора да обезбеди 

најмање 0,8 m слоја земље изнад темена цеви;
- динамику изградње канализација усагласити са 
изградњом саобраћајница, како се исте не би накнадно 
раскопавале;
- канализациону мрежу поставити у профилу улице на 
удаљењу од осталих инсталација инфраструктуре према 
важећим стандардима и прописима;
- минимални пречник уличне фекалне канализације не 
сме бити мањи од Ø200 mm;
- минималне падове колектора одредити у односу на 
усвојене пречнике, према важећим o прописима и 
стандардима;
- црпне станице фекалне канализације радити као 
шахтне и лоцирати их у зеленој површини са прилазом 
за сервисно возило;
- извршити предтретман отпадне воде индустрије до 
нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке 
услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда 
их упустити у насељску канализациону мрежу;
- Прикупљене канализационе отпадне воде усмерити 
ка планираној црпној станици ЦС „Бешка”, а одатле ће 
се магистралним канализационим водом препумпавати 
ка насељу Инђија где ће се прикључити на регионални 
канализациони систем;
- до изградње насељске канализационе мреже, евакуацију 
отпадних вода решити преко водонепропусних септичких 
јама лоцираних унутар поједначних комплекса;
- атмосферску канализацију градити делимично као 
зацевљену, положену уз уличне саобраћајнице, а 
делимично као отворену, у зависности од техничко-
економске анализе;
- минимални пречник уличне кишне канализације не сме 
бити мањи од Ø300 mm;
- атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити 
од механичких нечистоћа на таложнику, односно 
сепаратору уља и масти;
- одвођење атмосферских вода из планираних комплекса 
вршити искључиво преко сепаратора уља и масти;
- све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, 
обавезно зацевити према важећим прописима и 
стандардима;
- атмосферску канализацију поставити изнад нивоа 
поземних вода, уз обавезно заптивање спојева;
- уградити ревизиона окна – шахтове на свим 
прикључцима, преломима и правим деоницама канала 
на прописним растојањима;
- приликом прикључења нових канала на постојеће, 
прикључење извести тако да кота дна новог канала 
буде виша од коте дна канала на који се прикључује, а 
препоручује се прикључење у горњој трећини;
- до изградње атмосферске канализације одвођење 
атмосферских вода са коловоза решити риголама или 
упојним јарковима.

6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну 
инфраструктуру

- прикључење планираних објеката на водоводну 
мрежу извести према условима надлежног комуналног 
предузећа;
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- прикључке планираних објеката на водоводну мрежу 
извести преко водомерног шахта смештеног на парцели 
корисника на минимум 1,0 m иза регулационе линије;
- предвидети изградњу противпожарне хидрантске 
мреже, а у складу са условима противпожарне заштите;
- прикључење планираних објеката на канализациону 
мрежу извести према условима надлежног комуналног 
предузећа;
- до изградње насељског канализационог система, 
евакуацију отпадних вода са комплекса решити 
преко водонепропусних септичких јама које ће се по 
потреби празнити ангажовањем надлежног комуналног 
предузећа;
- условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, 
могу се без пречишћавања упустити у отворену каналску 
мрежу или на зелене површине унутар парцеле;
- отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, 
пре упуштања у насељски канализациони систем 
обавезно пречистити путем примарног пречишћавања 
унутар самог комплекса;
- све зауљене воде пре упуштања у атмосферску 
канализацију пречистити на сепаратору уља и 
брзоталоживих примеса.

6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6.3.1. Услови за уређење електроенергетске 
инфраструктуре

 У близини подручја у обухвату Плана налази 
се надземни 20 kV вод извод „Крчедин” из ТС „Инђија” 
110/20 kV, преко којег ће се обезбедити напајање 
електричном енергијом будућих потрошача, укупне 
једновремене максималне снаге до 2 MVA. У случају да 
укупне потребе за једновременом снагом премашују 2 
MVA, потребно је из ТС „Инђија” 110/20 kV изградити 
нови 20 kV извод преко којег је могуће обезбедити до 8 
MVA једновремене максималне снаге.

 За потребе напајања електричном енергијом 
изградити нове монтажно-бетонске трансформаторске 
станице, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге 630 kVA и 
подземни 20 kV кабл од постојећег челично-решеткастог 
стуба 20 kV надземног вода, у складу са потребама.

 Од трансформаторских станица врши се развод 
нисконапонским кабловима до планираних потрошача.

 Мрежа јавног осветљења ће се каблирати, 
а расветна тела поставити на стубове или на објекте 
у планираним радним комплексима. За расветна 
тела користити изворе светлости у складу са новим 
технологијама развоја и мерама енергетске ефикасности.

 Заштиту објеката од атмосферског пражњења 
извести у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења („Службени лист СРЈ”, бр. 11/96).

Коришћење обновљивих извора енергије

 У наредном планском периоду потребно је 
стимулисати развој и коришћење обновљивих извора 
енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање 
животног стандарда и заштиту и очување животне 
средине.

 Енергетски производни објекти који 
користе обновљиве изворе енергије (биомаса, биогас, 
геотермална енергија, соларна) могу се градити у 
склопу свих радних површина у обухвату Плана, 
који ће ову енергију користити за сопствене потребе 
или је конектовати у мрежу дистрибутивног система 
електричне енергије.

6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске 
инфраструктуре

Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже
- електроенергетска дистрибутивна мрежа ће бити 
грађена подземно;
- код подземне електроенергетске мреже дубина 
полагања каблова треба да буде најмање 0,8 - 1,0 m;
- при паралелном вођењу енергетских каблова до 10 
kV и електронских комуникационих каблова, најмање 
растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове 
напона преко 10 kV;
- при укрштању енергетских и електронских 
комуникационих каблова угао укрштања треба да буде 
око 90°;
- није дозвољено полагање електроенергетских 
каблова изнад електронских комуникационих, сем при 
укрштању, при чему минимално вертикално растојање 
мора бити 0,5 m;
- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви 
водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној 
равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће 
од 0,5 m;
- није дозвољено полагање електроенергетског кабла 
изнад или испод цеви водовода или канализације;
- при укрштању електроенергетских каблова са 
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити 
веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 
0,5 m.

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 
kV
- трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски 
пренос градити као монтажно-бетонску, компактно-
бетонску, зидану или узидану у складу са важећим 
законским прописима и техничким условима надлежног 
оператора дистрибутивног система електричне енергије;
- минимална удаљеност трансформаторске станице од 
осталих објеката треба да буде 3,0 m;
- монтажно-бетонске трансформаторске станице ће 
се градити као слободностојећи објекти, а могуће је 
изградити једноструке (са једним трансформатором 
називне снаге до 630 kVA и двоструке (са два 
трансформатора називне снаге до 630 kVA);
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- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске 
станице потребно је обезбедити слободан простор 
макс. димензија 5,8 m х 6,3 m за изградњу једноструке, 
односно 7,1 х 6,3 m за изградњу двоструке монтажно-
бетонске трафостанице;
- трансформаторске станице се могу градити на јавним 
зеленим површинама и у коридорима саобраћајница, 
као и на површинама остале намене.

Услови за изградњу јавног осветљења
- светиљке за јавно осветљење у радној зони поставити 
на стубове поред саобраћајница и пешачких стаза или 
на објекте;
- стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза 
и ван колских прилаза објектима;
- користити расветна тела у складу са новим 
технологијама развоја уважавајући принципе енергетске 
ефикасности.

Производни енергетски објекти
- могу се градити садржаји у функцији енергетског 
производног објекта: производни објекат снаге до 1 MW, 
који производи енергију (топлотну, електричну), соларни 
колектори, трансформаторско и разводно постројење, 
пословни објекат, средњенапонски и нисконапонски 
подземни водови;
- соларни панели се могу постављати на објекте, стубове 
или на тло преко носача;
- електроенергетску мрежу и осталу неопходну 
инфраструктуру у функцији производног енергетског 
објекта каблирати.

6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску 
инфраструктуру

- за прикључење објеката на дистрибутивни 
електроенергетски систем потребно је изградити 
прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и 
ормана мерног места (ОММ);
- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији 
парцеле на којој се гради објекат, према улици или у 
зиданој огради, такође на регулационој линији улице;
- за кориснике са предвиђеном максималном 
једновременом снагом до 100 kW прикључење ће се 
вршити нисконапонским подземним водом директно из 
трансформаторске станице;
- за кориснике са предвиђеном једновременом 
снагом већом од 200 kW прикључење ће се вршити 
из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у 
оквиру парцеле;
- уколико је захтевана максимална једновремена снага 
до 150 kW, за више локацијски блиских или суседних 
објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих 
купаца електричне енергије обезбедиће се изградњом 
дистрибутивних трансформаторских станица на јавној 
површини. Потребан број трансформаторских станица 
ће зависити од броја купаца и захтеване максималне 
једновремене снаге.

6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6.4.1. Услови за уређење термоенергетске 
инфраструктуре

 За производњу топлотене енергије у сврху 
грејања корисника на овом простору и у сврху 
технолошких процеса производње, као енергент може се 
користити електрична енергија, чврсто или течно гориво 
(дрво, пелет, лако лож уље), био гас, ТНГ (течни нафтни 
гас) и природни гас. Објекти се могу грејати електричним 
радијаторима, калориферима, системом централног 
грејања топлом водом, који је прикључен на котларницу 
која као енергент може користити чврсто и течно гориво 
и природни гас у комбинацији са топлотним пумпама. 
Будући корисници на овом простору, након одговарајуће 
економске анализе и потреба за топлотном енергијом 
у сврху грејања или технолошких процеса производње 
одлучиће коју врсту енергента и начин производње 
топлотне енергије желе.

 У насељеном месту Бешка постоји 
изграђена дистрибутивна гасна мрежа ДГМ Бешка 
од полиетиленских и челичних цеви. Постојећа 
дистрибутивна гасоводна мрежа, својим положајем и 
пројектованим капацитетима пружа могућност даљег 
развоја и проширења у циљу снабдевања потенцијаних 
потрошача на овом простору.

 Овим Планом предвиђено је полагање 
дистрибутивне гасоводне мреже у планираним 
коридорима приступних саобраћајница.

 Прикључење планираних радних садржаја 
на постојећу дистрибутивну гасну мрежу извешће се 
изградњом дистрибутивног гасовода од ПЕ или челичних 
цеви, у зависности од пројектованих капацитета 
односно потребних количина гаса и то од постојеће 
дистрибутивне гасне мреже у насељу, у планираним 
коридорима приступних саобраћајница на коју се будући 
корисници природног гаса могу прикључити.

6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске 
инфраструктуре

 Приликом изградње термоенергетске 
инфраструктуре потребно je придржавати се следећих 
услова:
- за уређење и изградњу термоенергетске инфраструктуре 
испоштовати услове који су дати у Правилнику о условима 
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 barа („Службени гласник 
РС”, број 86/15), Правилнику о изградњи постројења 
за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању 
запаљивих течности („Службени лист СРЈ”, бр. 20/71 и 
23/71). При пројектовању и изградњи гасне котларнице 
придржавати се Правилника о техничким нормативима 
за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница („Службени лист СФРЈ”, бр. 10/90 и 52/90).
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 За гасоводе притиска до 16 barа потребно је 
испоштовати следеће услове:

 У насељеним местима гасовод се по правилу 
гради у регулационом појасу саобраћајница, у 
инфраструктурним коридорима.
 Минимална дозвољена хоризонтална растојања 
подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у 
којима стално или повремено борави већи број људи (од 
ближе ивице цеви до темеља објекта) су:

MOP ≤ 4 
bar (m)

4 bar < 
MOP ≤ 10 

bar (m)

10 bar 
<MOP≤ 16 

bar (m)
Гасовод од 
челичних цеви

1 2 3

Гасовод од 
полиетиленских 
цеви

1 3 -

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

 Обавезна мера заштите за смањење минималног 
хоризонталног растојања гасовода је:
1) за челичне гасоводе - примена пројектног фактора за 
прорачун дебљине зида цеви 0,25;
2) за гасоводе од полиетилена (у даљем тексту: ПЕ 
гасовод) - примена физичке заштите гасовода од 
оштећења при радовима у близини гасовода (постављање 
гасовода у заштитну цев, постављање заштитних плоча 
изнад гасовода, итд.) при чему гасовод мора бити 
физички заштићен на делу гасовода где је хоризонтално 
растојање смањено и додатно по 1,0 m на обе стране.

 Поред ових мера могу се применити и следеће 
додатне мере заштите: повећана дубина укопавања 
гасовода, постављање гасовода у заштитну цев, 
постављање заштитних плоча изнад гасовода, као и 
друге сличне мере.

 Минимална дозвољена растојања спољне 
ивице подземних челичних гасовода 10 bar <MOP≤ 
16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar 
са другим гасоводима, инфраструктурним и другим 
објектима су:
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 Минималнo хоризонталнo растојањe МРС, МС 
и РС од јавних путева мери се од ивице коловоза.

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

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

 На укрштању гасовода са насељским 
саобраћајницама, угао осе гасовода према тим објектима 
по правилу мора да износи 90°.

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

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

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

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

Објекат Минимална дубина 
укопавања (cm)

до дна одводних канала путева 100
до горње коте коловозне 

конструкције пута 135

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

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

 У заштитном појасу гасовода не смеју се 
изводити радови и друге активности без писменог 
одобрења оператера дистрибутивног система.

 У заштитном појасу гасовода забрањено је 

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

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

6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску 
инфраструктуру

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

6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) 
ИНФРАСТРУКТУРА

6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре

 За потребе корисника планског простора 
потребно је изградити електронску комуникациону 
мрежу, како би се створили услови за примену и 
коришћење широкопојасних сервиса. Електронску 
комуникациону мрежу у потпуности каблирати. 
Постојећу електронску комуникациону мрежу потребно 
је изместити у коридоре саобраћајница.

6.5.2. Услови за изградњу електронске 
комуникационе инфраструктуре

Услови за изградњу подземне електронске 
комуникационе мреже

- електронска комуникациона мрежа обухвата све 
врсте каблова који се користе за потребе комуникација 
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др);
- електронску комуникациону мрежу градити подземно 
у коридорима саобраћајница и поред пешачких стаза на 
јавној површини и површинама остале намене;
- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница 
постављају и цеви за накнадно провлачење електронских 
комуникационих каблова;
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 
m код полагања каблова у ров, односно 0,3 m, 0,4 m до 
0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у 
коловозу, тротоару;
- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе 
каблове полагати у исте;
- при паралелном вођењу комуникационих и 
електроенергетских каблова до 10 кV најмање растојање 
мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV;
- при укрштању најмање вертикално растојање од 
електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао 
укрштања око 90°;
- при укрштању електронског комуникационог кабла 
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са цевоводом водовода и канализације вертикално 
растојање мора бити најмање 0,5 m;
- при приближавању и паралелном вођењу електронског 
комуникационог кабла са цевима водовода хоризонтално 
растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при 
приближавању и паралелном вођењу комуникационог 
кабла са канализацијом;
- при укрштању електронског комуникационог кабла са 
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити 
најмање 0,4 m;
- при приближавању и паралелном вођењу електронског 
комуникационог кабла са цевоводом гасовода 
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4 - 1,5 m, у 
зависности од притиска гасовода;
- уколико се прописана удаљеност у односу на EK 
инсталације не може постићи, на тим местима неопходно 
је 20 kV електроенергетски кабл поставити у гвоздене 
цеви, 20 kV електроенергетски кабл треба уземљити 
и то на свакој спојници деонице приближавања, с тим 
да уземљивач мора да буде удаљен од EK инсталација 
најмање 2,0 m;
- минимална вертикална удаљеност (при 
укрштању инсталација) високонапонских ВН 20 
kV електроенергетских каблова у односу на трасе 
постојећих EK инсталација мора бити: 0,05 m;
- на местима укрштања све будуће подземне инсталације, 
обавезно положити испод наведених постојећих EK 
инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 
90 степени, али не сме бити мањи од 45 степени;
- уколико се прописано одстојање не може одржати 
каблове на месту укрштања треба поставити у 
заштитне цеви у дужини од око: 2,0–3,0 m, а вертикална 
удаљеност не сме бити мања од 0,3 m. Заштитне цеви 
за електроенергетски кабл треба да буду од добро 
проводљивог материјала, а за EK каблове од лоше 
проводљивог материјала;
- уколико се у непосредној близини траса свих наведених 
подземних EK каблова и празних ПЕ цеви пречника 40 
mm, планирају колски прилази, коловози, индустријски 
путеви, паркинг простори или неке друге површине са 
тврдим застором, ивица истих мора бити на минималном 
хоризонталном растојању у односу на трасе EK каблова 
од 1,0 m;
- уколико планирани индустријски путеви, коловози, 
колски прелази, паркинг простори или неке друге 
површине са тврдим застором прекривају трасу 
наведених постојећих EK каблова, исти морају бити 
израђени од решеткстих „МЕ-БА” елемената да би се 
омогућио стални приступ EK кабловима или се на целој 
дужини EK кабла коју прекрива коловоз, колски прилаз, 
паркинг простор и сл., мора планирати полагање празне 
заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm (поред трасе 
постојећег кабла на дубини од око 0,8–1,0 m). Дужина 
празне положене ПВЦ цеви мора бити таква да излази 
са сваке стране коловоза, колског прилаза, паркинг 
простора или неке друге површине са тврдим застором 
за око 0,05 m;
- за потребе удаљених корисника, може се градити 
бежична (РР) електронска комуникациона мрежа;
- у складу ca важећим Правилником о захтевима 

за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио 
коридора и заштитне зоне и начину извођења радова 
приликом изградње објеката („Службени гласник PC”, 
бр. 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена 
изградња и постављање објеката (инфраструктурних 
инсталација) других комуналних предузећа изнад и 
испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске 
ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни 
извођење радова који могу да угрозе функционисање 
електронских комуникација (ЕК објеката).

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

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

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

 ИПАН, МСАН, мини ДСЛАМ и ДСЛАМ 
уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора 
(улични кабинети) и осталих јавних површина, са 
обезбеђеним директним приступом уређају преко 
јавних површина, обезбеђеним простором за паркирање 
и прикључењем на јавну инфраструктуру или 
обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине за 
изградњу ИПАН са обезбеђеним приступом уређају, 
обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем 
на јавну инфраструктуру.

 Ивице бетонских постоља: стојећи 
ИРО-а (изводно-разводних ормана), електронских 
комуникационих уређаја: МСАН, мини ДСЛАМ, мини 
ИПАН и ДСЛАМ који су постављени у зеленом појасу 
улицe, морају бити на минималном хоризонталном 
растојању у односу на трасу будућих подземних 
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инсталација, ивице коловоза, приступних путева, 
паркинг простора и свих других тврдих застора од 1,0 m.

6.5.3. Услови за прикључење на ЕК 
инфраструктуру

- прикључење корисника на електронску комуникациону 
мрежу извести подземним прикључком по условима 
надлежног предузећа;
- у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима 
и преласка на нову технологију развоја у области ЕК 
потребно је обезбедити приступ свим планираним 
објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК 
окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме 
унутар парцеле корисника, или до објекта на јавној 
површини.

6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И 
СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

 На простору обухвата Плана зелене површине 
ће бити заступљене као зелене површине јавног и 
ограниченог коришћења.

 Зелене површине јавног коришћења ће 
обухватати заштитно зеленило у зони забрањене 
изградње ауто-пута Е-75 и зелене површине у коридору 
општинског пута и приступних саобраћајница.

 За формирање заштитног зеленила, применити 
у највећој мери саднице аутохтоног порекла, као и 
саднице које одговарају станишним условима. Сем 
спрата високих и ниских лишћара, формирати и спрат 
шибља, а примену четинарских врста свести на најмању 
меру.

 У коридору општинског пута и приступних 
саобраћајница, обострано формирати линијско зеленило, 
користећи лишћарске саднице (Tilia sp., Prunus sp.).

 Зеленило унутар планираних радних комплекса 
представља зелене површине ограниченог коришћења и 
треба да заузима око 30% сваке грађевинске парцеле. 
Зеленило сваког појединачног радног комплекса, 
формирати у пејсажном стилу, а ободом комплекса 
треба формирати линијско зеленило од садница високих 
и средње високих лишћара са спратом шибља, ради 
заштите и изолације. При озелењавању применити 
аутохтоне врсте које одговарају станишним условима.

 Четинаре, декоративне лишћаре и партерно 
зеленило треба садити уз објекте, паркинг просторе и 
на делу површина на улазу у комплекс. За озелењавање 
применити следеће врсте: Quercus sp., Aesculus sp., 
Ginkgo sp., Pinus sp., Picea sp. Све слободне површине 
затравити смешом трава отпорном на гажење.

Општа правила уређења за зелене површине

- Обавезна израда главних пројеката озелењавања за 

заштитно зеленило у зони забрањене изградње ауто-
пута Е-75, у коридору општинског пута и приступних 
саобраћајница и за појединачне комплексе радних 
садржаја, који ће детерминисати прецизан избор и 
количину дендролошог материјала, његов просторни 
распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер 
и предрачун;
- Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима 
којима се прописује удаљеност од одређених 
инсталација:

                            Дрвеће              Шибље
Водовода                            1,5 m
Канализације                     1,5 m
Електрокаблова              до 2,5 m               0,5 m
ЕК мреже                           2,0 m
Гасовода                             1,5 m

- Избор дендролошког материјала оријентисати на 
аутохтоне и предложене врсте;
- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година 
старости.

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

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

7.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА

 Према претходним условима Завода за 
заштиту споменика културе у Сремској Митровици, 
добијеним у току израде Плана, у обухвату Плана 
нема евидентираних нити предложених за заштиту 
непокретних културних добара. У непосредној близини 
простора у обухвату Плана налази се археолошки 
локалитет из праисторијског периода Рибарница – 
Рибњак, па се стога предвиђа археолошко праћење 
земљаних радова.

 Археолошка контрола праћења земљаних 
радова спроводи се од стране стручног лица Завода за 
заштиту споменика културе у Сремској Митровици, 
па је инвеститор у обавези да благовремено обавести 
надлежни Завод, ради археолошке контроле истих.

 Уколико се приликом извођења земљаних 
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке 
предмете, инвеститор је у обавези да без одлагања 
обустави радове, да обавести Завод за заштиту споменика 
културе у Сремској Митровици, ради истраживања 
локације, као и да предузме мере да се налаз не уништи 
и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме 
је откривен.

7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА

 Ради смањења ефекта емисије загађујућих 
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материја, у циљу очувања биодиверзитета аграрних 
површина, неопходно је очување/подизање заштитног 
зеленила на граничном делу планираних радних 
површина и околних садржаја. У том смислу је потребно:
- предвидети минималну ширину вишеспратног зеленог 
појаса од 3-5 m, у зависности од расположивог простора;
- у саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним 
врстама, које су највише прилагођене локалним 
педолошким и климатским условима;
- искључити примену инвазивних врста;
- уз ауто-пут, избегавати примену врста са јестивим 
плодовима, који би привукли животиње и изазвали 
њихов морталитет;
- на граници предметног простора са околним 
пољопривредним земљиштем пожељно је избегавати 
врсте дрвећа и жбуња које представљају прелазне 
домаћине одређених паразита пољопривредних култура 
или воћа (Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp. Sor-
bus sp., Acer negundo).

8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ

 Енергетски ефикасна градња подразумева 
изградњу објеката на начин да се обезбеди удобан 
и комфоран боравак у објекту у свим временским 
условима, са што мање утрошене енергије. Без обзира 
да ли је реч о техничким или нетехничким мерама или 
о променама у понашању, све мере подразумевају исти 
или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда. 
У контексту одрживог развоја, где се подразумева развој 
који задовољава данашње потребе, а при том се не 
угрожава могућност да и будуће генерације задовоље 
своје потребе, може се говорити и о одрживој градњи.

 Важно је истаћи међутим, да мере за даље 
побољшавање енергетских карактеристика објекта не 
смеју да буду у супротности са другим суштинским 
захтевима, као што су приступачност, рационалност и 
намеравано коришћење објекта.

 Енергетски ефикасна изградња реализује се:
- правилним избором локације и добром оријентацијом 
објеката (пројектовањем и позиционирањем објеката 
према климатским аспектима, изложености сунцу и 
утицају суседних објеката);
- коришћењем нових конструктивних решења 
са традиционалним и савременим грађевинским 
материјалима који нису штетни по окружење (еколошки 
материјали);
- применом адекватног омотача објекта (топлотна 
изолација зидова, кровова и подних површина), 
применом прозора са адекватним карактеристикама 
(ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
- реализацијом пасивних соларних мера, као што су: 
максимално коришћење сунчеве енергије за загревање 
објекта (оријентација објекта према јужној, односно 
источној страни света), заштита од сунца, природна 
вентилација и сл;
- изградњом објеката за производњу енергије на 

бази алтернативних и обновљивих извора енергије 
(коришћењем локалних обновљивих извора енергије);
- уградњом савремених система грејања, хлађења и 
вентилације објекта, уградњом адекватних система 
за одвођење дима, система за грејање потрошне воде, 
система за снабдевање питком водом и уградњом 
савремених система осветљења (примена савремених 
сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног 
квалитета осветљености), електричних инсталација и 
остале електричне опреме;
- подизањем зеленила у складу са планским решењем 
(смањење загревања тла и стварање амбијента сличног 
природном);
- садњом аутохтоних врста и неинвазивних адаптивних 
биљних сорти чиме се чува локални биодиверзитет.

 Одржива градња мора да осигура квалитет 
изградње (конструкција и обликовање) и трајност, уз 
финансијску, економску и еколошку прихватљивост.

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

 У контексту заштите предметног подручја које 
је опредељено за радну зону неопходно је дефинисати 
и предузети одређене мере заштите ваздуха, воде и 
земљишта и мере заштите од буке, због потенцијално 
негативних утицаја радних садржаја на животну 
средину.

 Услови и мере заштите ваздуха су:
- спроводити одредбе Закона о заштити ваздуха и 
пратећих подзаконских аката;
- инсталирати опрему и извести одговарајућа техничка 
и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија 
загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане 
граничне вредности;
- у случају прекорачења граничних вредности нивоа 
загађујућих материја у ваздуху, обавезно је предузимање 
техничко-технолошких мера или обустављање 
технолошког процеса, како би се концентрације 
загађујућих материја свеле на ниво прописаних 
вредности;
- уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује 
спровођење прописаних мера заштите или до поремећаја 
технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења 
граничних вредности емисије, носилац пројекта је 
дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад 
новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки 
процес како би се емисија свела у дозвољене границе у 
најкраћем року;
- код стационарног извора загађивања, у току чијег 
обављања делатности се могу емитовати непријатни 
мириси, обавезна је примена мера које ће довести до 
редукције мириса, иако је концентрација емитованих 
материја у отпадном гасу испод граничне вредности 
емисије;
- субјекат новоизграђеног стационарног извора 
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загађивања за који није прописана обавеза издавања 
интегрисане дозволе или израде студије о процени 
утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у 
рад прибави дозволу;
- ради смањења ефеката емисије загађујућих материја, a 
за потребе заштите биодиверзитета аграрних површина, 
неопходно je очување/подизање заштитног зеленила 
на граничном делу планираних радних површина и 
околних садржаја.

 Услови и мере заштите вода су:
- забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и 
подземне воде, које прелазе граничне вредности емисије 
– квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати 
прописане критеријуме за упуштање у канализациони 
систем насеља односно крајњи реципијент;
- забрањено је испуштање отпадних вода које су 
прекомерно термички загађене;
- отпадне воде индустрије потребно је предтретманом 
довести до нивоа квалитета који задовољава санитарно-
техничке услове за испуштање у јавну канализацију, 
односно за пречишћавање на ППОВ;
- вршити прихват зауљених отпадних вода преко 
сепаратора уља и масти;
- атмосферске воде пре упуштања у реципијент такође 
очистити од механичких нечистоћа на таложнику, 
односно сепаратору уља и масти;
- вршити биохемијско и механичко испитивање 
параметара квалитета отпадних вода.

 Објекте за смештање, складиштење и чување 
опасних, токсичних и лако запаљивих течности треба 
пројектовати према важећим правилницима који 
обрађују ове услове, а нарочиту пажњу треба посветити 
сигурној и трајној заштити подземних и површинских 
вода.

 Услови и мере заштите земљишта су:
- применити биоразградиве материјале у зимском 
периоду за одржавање паркинга, улица и манипулативних 
платоа;
- примењивати мере којима се спречава расипање и 
развејавање прашкастих материја и отпада по околини, 
приликом манипулисања или привременог чувања;
- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско 
уље и сл.), загађени слој земљишта мора се отклонити и 
исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, 
за ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента 
нанети нови, незагађени слој земљишта;
- пре почетка обављања делатности извршити 
испитивање квалитета земљишта.

 Забрањено је испуштање и одлагање 
загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних 
вода на површину земљишта и у земљиште. Особине 
земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања 
квалитета у складу са његовом наменом.

 Обавезно је спроводити техничке мере за 
спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних 

материја у земљиште, праћење утицаја на квалитет 
земљишта, као и спровођење других мера заштите 
у складу са Законом о заштити земљишта и другим 
законима.

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

 Корисник земљишта или постројења, за чију 
се делатност, односно активност утврди да јесте узрок 
загађења и деградације земљишта, дужан је да врши 
мониторинг земљишта, на начин да:
- прикаже податке о квалитету земљишта пре почетка и 
по завршетку обављања активности;
- прати промене на земљишту и у земљишту на прописан 
начин у зони утицаја својих активности;
- податке о промени на земљишту и у земљишту достави 
Министарству и Агенцији за заштиту животне средине.

 Услови и мере заштите од буке су:
- пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, 
којом се обезбеђује да бука, која се емитује при 
прописаним условима коришћења и одржавања уређаја 
и опреме, не прелази прописане граничне вредности;
- према потреби надлежни орган може утврдити 
потребу мониторинга буке у складу са Правилником о 
методологији за одређивање акустичких зона, Законом и 
важећим подзаконским актима.

 Услови и мере при управљању отпадним 
материјама су:
- адекватно управљати комуналним и осталим врстама 
отпада који настаје на простору у обухвату Плана, у 
складу са Законом о управљању отпадом, локалним и 
регионалним планом управљања отпадом за регион, као 
и у складу са условима надлежне комуналне службе;
- привремено складиштење евентуално присутног 
опасног отпада вршити у складу са чл. 36 и 44. Закона 
о управљању отпадом. Отпад мора да буде прописно 
обележен и привремено складиштен на прописан начин 
до његовог коначног збрињавања;
- примењивати опште и посебне санитарне мере 
предвиђене законом и другим прописима којима се 
уређују послови санитарног надзора;
- у случају планирања простора за селективно 
сакупљање отпада који се не може чувати у контејнерима 
за комунални отпад, обавеза је власника/корисника да 
прибави услове, односно дозволу/сагласност надлежног 
органа за потребе уређења или коришћења наведеног 
простора.

 Изградња објеката, извођење радова, односно 
обављање производне, складишне или услужне 
делатности, може се вршити под условом да се не 
изазову трајна оштећења, загађивање или на други 
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начин деградирање животне средине. Заштита животне 
средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, 
ваздух и земљиште од деградације.

 За постројења и активности која могу имати 
негативне утицаје на здравље људи, животну средину 
или материјална добра, врсте активности и постројења, 
надзор и друга питања од значаја за спречавање и 
контролу загађивања животне средине, уређују се 
услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која 
је дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине.

 Да би се избегао негативан утицај на живот 
и здравље људи, при изградњи инфраструктурних 
објеката је неопходно водити рачуна о поштовању 
прописа о техничким нормативима и стандардима, 
мерама и условима које надлежни органи издају при 
постављању и извођењу, односно изградњи објеката, 
као и неопходним удаљеностима инфраструктурних 
објеката од одређених садржаја.

 За објекте који могу имати негативне утицаје 
на животну средину, надлежни орган прописује потребу 
израде студије процене утицаја на животну средину, у 
складу са Законом о заштити животне средине, Законом 
о процени утицаја на животну средину, Правилником 
о садржини студије о процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, број 69/05) и Уредбом 
о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, број 114/08). У оквиру Процене утицаја 
дефинишу се мере активне заштите простора у контексту 
заштите животне средине, у току редовне експлоатације 
и у случају акцидента.

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

10.1. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

 Заштита од елементарних непогода 
подразумева планирање простора у односу на могуће 
природне и друге појаве које могу да угрозе здравље 
и животе људи или да проузрокују штету већег обима 
на простору за који се План ради, као и прописивање 
мера заштите за спречавање елементарних непогода 
или ублажавање њиховог дејства. Законом о ванредним 
ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини 
деловања, проглашавања и управљања у ванредним 
ситуацијама.

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

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

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

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

 Заштита од пожара обезбеђује се:
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских 
линија;
- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и 
обезбеђивањем капацитета насељске водоводне мреже, 
односно довољне количине воде за ефикасно гашење 
пожара;
- градњом саобраћајница према датим правилима 
(потребне минималне ширине, минимални радијуси 
кривина и сл.);
- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе 
(приступних путева и пролаза за ватрогасна возила);
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи 
објеката (безбедносни појасеви између објеката и 
сигурносна удаљеност између пословних, производних 
и складишних објеката, помоћних објеката и сл.).

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

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

 Заштита од града се обезбеђује лансирним 
(противградним) станицама. У оквиру система одбране 
од града, у непосредној близини насеља налази се 
лансирна станица Бешка, која је у надлежности 
Републичког хидрометеоролошког завода Србије 
(РХМЗС). Према условима РХМЗС изградња нових 
објеката на одстојању мањем од 500 m од лансирнe 
станицe Сектора одбране од града, могућа је само 
по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове 
институције.
 Заштита од сувишних атмосферских вода 
обезбеђује се усмеравањем атмосферске воде са кровова 
објеката ка околном зеленилу и ка отвореним каналима 
који се налазе дуж саобраћајница.

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

 У случају акцидентне ситуације у смислу 
загађења животне средине неопходно је да се без 
одлагања предузму мере ради смањења штете у животној 
средини или уклањања даљих ризика, опасности и штете 
у животној средини. У ове мере спадају превентивне 
мере заштите и мере приправности и одговорности на 
удес.

 У зависности од обима удеса, унутар или ван 
постројења и процене последица које могу изазвати 
директну или одложену опасност по људско здравље 
и животну средину, проглашава се стање угрожености 
животне средине и обавештава јавност о предузетим 
мерама.

 Ради спречавања даљег ширења загађења 
проузрокованог удесом, правно и физичко лице дужно 
је да одмах предузима мере санације према плановима 
заштите.

 При истовару и складиштењу течних 
материјала и енергената морају се испоштовати 
нормативи са становишта заштите од пожара, заштите 
животне средине и заштите на раду.

 У смислу грађевинско-техничких мера, при 
избору материјала треба водити рачуна о њиховој 
отпорности са аспекта техничке и противпожарне 
заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају 
се испројектовати и извести приступни пут, окретница 
и плато за кретање ватрогасног возила и извођење 
интервенција.

 Запаљиви материјал не може се сместити на 
простору који није удаљен најмање 6,0 m од објекта 
или дела објекта, уколико то техничким прописима није 
другачије одређено.

 У објектима и просторијама у којима се 
ускладиштава и држи запаљиви и други материјал 
(сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају 
се обезбедити слободни пролази и прилази справама и 
уређајима за гашење.

 За објекте за које је на основу одредби 
члана 33. и члана 34. Закона о заштити од пожара 
утврђена обавеза прибављања сагласности на техничку 
документацију, а који припадају категорији објеката 
са запаљивим гасовима и експлозивним материјама 
или који у свом саставу имају ову категорију објеката, 
прибављају се услови у погледу мера заштите од пожара 
и експлозија за безбедно постављање, прописани чл. 16 
став 1. Уредбе о локацијским условима, чл. 6. Закона о 
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 
(„Службени гласник РС”, број 54/15) и одредбама Закона 
о експлозивним материјама, запаљивим течностима и 
гасовима („Службени гласник СРС”, бр. 44/77, 45/85 и 
18/89 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 67/93, 
48/94 и 101/05).

 За објекте за које је Законом о заштити од 
пожара утврђена обавеза прибављања сагласности на 
техничку документацију (а који не припадају категорији 
објеката са запаљивим и горивим течностима и 
експлозивним материјама или који у свом саставу немају 
ову категорију објеката) прибављају се само услови у 
погледу мера заштите од пожара прописани чл. 16 став 
2. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник 
РС”, бр. 35/15 и 114/15).

 Постројења у којима се обављају активности 
у којима је присутна или може бити присутна опасна 
материја у једнаким или већим количинама од 
прописаних (у даљем тексту: севесо постројење), 
регулисана су Законом о заштити животне средине и 
другим подзаконским актима, као техничка јединица 
унутар комплекса где се опасне материје производе, 
користе, складиште или се њима рукује. У складу 
са Правилником о садржини политике превенције 
удеса и садржини и методологији израде извештаја о 
безбедности и Плана заштите од удеса, полазни основ 
за идентификацију повредивих објеката је удаљеност од 
минимум 1000 m од граница севесо постројења.

10.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 
РАТНИХ ДЕЈСТАВА

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

 У складу са Законом о ванредним ситуацијама 
ради заштите од елементарних непогода и других 
несрећа, привредна друштва и друга правна лица, у 
оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде 
да се становништво, односно запослени, склоне у 
склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
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 Склањање људи, материјалних и културних 
добара обухвата планирање и коришћење постојећих 
склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање 
нових и постојећих комуналних објеката, као и објеката 
погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање 
и коришћење за заштиту људи од природних и других 
несрећа.

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

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

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

 С обзиром да се на предметном простору 
могу очекивати и корисници са посебним потребама 
неопходно је обезбедити услове за несметано кретање 
истих у простору, у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС”, бр. 22/15).

 У том контексту треба предвидети пешачке 
стазе са рампама (одговарајућег нагиба и ширине) 
на местима денивелације између разних категорија 
саобраћајних површина. Из истих разлога, потребно 
је обезбедити и одређени минимални број паркинг 
места за хендикепирана лица на планираним паркинг 
површинама (унутар радних комплекса).

 Поред ових мера, приликом израде одговарајуће 
пројектно техничке документације за поједине 
грађевинске објекте, треба предвидети уобичајене мере 
за заштиту инвалидних лица у самим објектима, као 
што су прилагођавање улазне партије и омогућавање 
несметане комуникације унутар објекта.

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

 Планом су дефинисани услови за прикључење 
планираних садржаја на саобраћајну и комуналну 
инфраструктуру: водоводну и канализациону 

мрежу, електроенергетску мрежу, гасоводну мрежу 
и електронску комуникациону мрежу. Поред тога, 
прикључци на јавну комуналну мрежу се обавезно 
изводе према техничким условима и уз прибављену 
сагласност предузећа надлежног за одређену комуналну 
инфраструктуру.

 За потребе издавања локацијских услова 
и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити 
одређени минимални степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта, односно обезбедити прикључке 
на ону комуналну инфраструктуру која је неопходна 
за оптимално функционисање планираних објеката и 
уређених површина. 

 За сваку грађевинску парцелу потребно је 
обезбедити:
- приступ на јавну саобраћајну површину,
- изграђену јавну електроенергетску дистрибутивну 
мрежу са које ће се обезбедити прикључење по условима 
надлежне електродистрибуције, или снабдевање 
енергијом из сопственог извора (агрегат, обновљиви 
извор енергије),
- прикључење на јавну водоводну мрежу по 
условима надлежног комуналног предузећа, односно 
дистрибутера, или снабдевање водом из сопственог 
извора (извориште или бушени бунари),
- прикључење на канализациону мрежу по условима 
надлежног комуналног предузећа, односно 
дистрибутера или могућност евакуације отпадних вода 
у водонепропусне септичке јаме,
- прикључење на отворену канализациону мрежу 
за прихват вишка атмосферских вода по условима 
надлежног стараоца.

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 У циљу обезбеђивања реализације планских 
циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме 
и услове за изградњу свих планираних садржаја:
- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама 
изазваним земљотресом VIII степена сеизмичког 
интензитета за повратни период од 475 година - према 
Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98);
- При пројектовању и грађењу објеката придржавати 
се одредби техничких прописа и услова који конкретну 
област регулишу;
- При пројектовању и грађењу обавезно је придржавати 
се Закона о заштити од пожара;
- Спроводити мере заштите природних и радом 
створених вредности животне средине у складу са 
Законом о заштити животне средине;
- Поштовати одредбе Уредбе о организовању и 
функционисању цивилне заштите („Службени гласник 
РС”, бр. 21/92).
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА

2.1. ЗОНА А – РАДНИ САДРЖАЈИ

Намена и врста објеката
 
 У оквиру грађевинске парцеле дозвољена 
је изградња: пословних, производних и складишних 
објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-
производни објекат, пословно-складишни објекат, 
производно-складишни објекат или пословно-
производно-складишни објекат. Изузетно се може 
дозволити изградња једне стамбене јединице у функцији 
пословања у склопу пословног објекта.
 Уз главне објекте на грађевинској парцели, 
дозвољена је изградња и помоћних објеката: портирница, 
чуварских и вагарских кућица, гаража, остава, магацина, 
надстрешница за машине, возила или робу, колских 
вага, типских трансформаторских станица, МРС, 
производних енергетских објеката обновљивих извора 
енергије снаге испод 10 MVA (производни енергетски 
објекти могу бити и главни објекти на парцели), 
објеката за смештај електронске комуникационе опреме, 
котларница, водонепропусних бетонских септичких 
јама (као прелазно решење до прикључења на насељску 
канализациону мрежу), бунара, ограда и сл.

 Пословне делатности које се могу дозволити 
у овој зони су све производне, пословне, услужне 
и радне активности мањег или већег обима. То 
су делатности везане за производне погоне лаке 
индустрије, пољопривреде, односно делатности из 
области трговине на велико и мало, складишта (за 
индустријску робу, за пољопривредну робу, складишта 
грађевинског материјала, хладњаче, силоси и сл.), 
магацински простори и пратећи садржаји, изложбено-
продајни салони, логистички центри, сервисне, услужне 
делатности, као и остале делатности, које могу осигурати 
прописане мере заштите животне средине.

 У овој зони забрањена је изградња економских 
објеката.
 
 Објекти се могу градити као слободностојећи 
или објекти у низу, а све у зависности од техничко-
технолошког процеса производње и задовољавања 
прописаних услова заштите.

Услови за парцелацију, препарцелацију и образовање 
грађевинске парцеле

 Величина парцеле намењене изградњи 
привредних капацитета мора бити довољна да прими све 
садржаје који су условљени конкретним технолошким 
процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање 
дозвољеног индекса заузетости.

 Површина грађевинске парцеле износи 
минимално 1000,0 m2 са ширином уличног фронта од 
минимално 20,0 m.

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

 У зависности од технолошког процеса 
производње и пословања у оквиру планираног радног 
комплекса, грађевинска линија планираних објеката у 
односу на регулациону линију мора да буде одмакнута 
за минимално 5,0 m.

 Грађевинска линија од границе суседне 
парцеле је на минимум 5,0 m. Евентуално, дозвољена 
је удаљеност на минимално 1,0 m под условом да су 
задовољени услови противпожарне заштите, тј. да 
је међусобни размак између објеката на две суседне 
парцеле већи од половине вишег објекта. Евентуално, 
дозвољена је удаљеност на минимално 4,0 m ако је на 
грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја.

Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле

 На грађевинској парцели индекс заузетости 
(планирани објекти са манипулативним платоима и 
интерним саобраћајницама) је максимално 70%.

 У склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених 
површина.

Највећа дозвољена спратност објеката

 У зависности од намене објеката произилази и 
њихова спратност. Објекти су спратности:
- пословни: максимум П+1+Пк (приземље + спрат + 
поткровље),
- производни и складишни: максимум П+1 
(приземље+једна етажа), евентуално и више ако то 
захтева технолошки процес производње, односно 
складиштења,
- помоћни објекат: максимум П (приземље).

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

 Кота приземља објекта одређује се у односу 
на коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не 
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 
пута,
- кота приземља за пословне, производне и складишне 
објекте максимално 0,2 m виша од коте нивелете јавног 
или приступног пута; ако је кота приземља виша она се 
решава у оквиру габарита објекта.

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката

 Међусобни размак слободностојећих објеката 
у комплексу и на две суседне парцеле не може бити 
мањи од половине висине вишег објекта, а минимално 
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растојање је 4,0 m. Код производних и складишних 
објекта мора се обезбедити пролаз ватрогасног возила 
између објеката.

 Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност 
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се 
дозволити ако то технолошки процес производње захтева 
и ако су задовољени услови противпожарне заштите.

Архитектонско, односно естетско обликовање 
појединих елемената објекта

 Објекти могу бити грађени од сваког чврстог 
материјала, који је у употреби, на традиционалан (зидани 
објекти) или савремнији начин (од префабрикованих 
елемената, укључујући и готове монтажне хале). 
Објекти својим архитектонским изразом морају бити 
усклађени са просторним и временским контекстом у 
ком настају. Архитектонским облицима, употребљеним 
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетски визуелне целине у оквиру 
грађевинске парцеле.

 Обавезна је израда косог крова, а кровови могу 
бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних 
равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика 
или армираног бетона, а нагиб крова у складу са врстом 
кровног покривача.

 Фасаде објеката могу бити малтерисане, од 
фасадне опеке или других савремених материјала. 
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности 
са аспекта техничке и противпожарне заштите. Уз објекте 
повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и 
извести приступни пут, окретница и плато за кретање 
ватрогасног возила и извођење интервенција.

 Испред главне фасаде објеката (према јавној 
површини) могуће је постављати јарболе и рекламне 
тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако 
да не ометају саобраћај, а висине макс. 10,0 m.

 Сви објекти морају бити изграђени у складу са 
важећом законском регулативом, која уређује конкретну 
област/делатност, а избор материјала вршити имајући 
у виду специфичну намену објекта/простора и са 
становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања 
санитарно-хигијенских услова.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и 
простора за паркирање возила

 За грађевинску парцелу обезбедити 
колско-пешачки прилаз минималне ширине 3,5 m. 
За задовољавање потреба противпожарне заштите 
обезбедити колски прилаз минималне ширине 3,5 m са 
минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. 
Пешачки прилаз је минималне ширине 1,0 m.

 У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне 

површине градити под следећим условима:
- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m, са 
унутрашњим радијусом кривине од минимално 5,0 
m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност 
саобраћаја због противпожарних услова или 12,0 m где 
то захтевају габарити меродавног (теретног) возила;
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру 
грађевинске парцеле обезбедити паркинг простор (за 
путничко возило мин. 2,5 х 5,0 m, за теретно возило мин. 
3,0 х 6,0 m, односно у зависности од величине теретног 
возила);
- манипулативне платое пројектовати са једностраним 
нагибом и носивошћу за средњe тешки саобраћај;
- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне 
површине минимално 
0,6-0,7 m по бициклу;
- пешачке стазе у комплексу радити од бетона, бетонских 
плоча или бехатона минималне ширине од 1,0 m.

Правила за ограђивање

 Висина ограде којом се ограђује комплекс не 
може бити виша од h=2,2 m. Ограда на регулационој 
линији и ограда на углу мора бити транспарентна, 
односно комбинација зидане и транспарентне ограде. 
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 
максимално 0,2 m, а код комбинације, зидани део ограде 
не може бити виши од 0,9 m. Капије на регулационој 
линији се не могу отварати ван регулационе линије. 
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на 
грађевинској парцели која се ограђује. Бочни и задњи 
део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, 
комбинација зидане и транспарентне ограде и зиданом 
оградом до висине максимално 2,2 m.

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

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

 Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка 
истраживања обавезно се врше за потребе просторног 
и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње 
грађевинских и других објеката ради дефинисања 
инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње 
и/или санације, као и других карактеристика геолошке 
средине.

 Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно 
од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о 
геотехничким условима изградње, израђен према 
прописима о геолошким истраживањима.

 За подручје обухвата Плана нема детаљних 
података о инжењерско-геолошким истраживањима.

 Основну геолошку грађу терена чини лес. 
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Лес је специфична прашинаста творевина еолског 
порекла, са доста уједначеним гранулометријским 
саставом. Услед велике порозности и пропустљивости 
леса, на лесној тераси се осећа одсуство површинске 
акумулације вода. Носивост сувог леса неоштећене 
структуре је велика и креће се између 1,5-2 kg/cm2. 
На основу наведеног може се закључити да под¬ручје 
обухвата Плана има релативно повољну геомеханичку 
структуру, без изразитијих просторних ограничења.
 Према расположивим сазнањима, предметно 
подручје не располаже минералним богатством 
значајним за експлоатацију и истовремено представља 
недовољно истражено подручје и у том контексту нема 
ограничења за изградњу објеката.

 На територији обухвата Плана не налазe се 
лежиште геотермалних вода, нема површинских токова, 
а сувишне атмосферске воде прихватају отворени канали 
дуж саобраћајница. Насеље Бешка није угрожено од 
штетног дејства високих нивоа подземне воде, односно 
већи део општине Инђија је са дубоким нивоом воде 
I издани. Са инжењерско-геолошког аспекта овакви 
терени су оцењени као најпогоднији за урбанизацију, без 
ограничења у коришћењу, али уз уважавање локалних 
инжењерско-геолошких карактеристика терена.

 На простору обухвата Плана нису регистровани 
морфолошки облици који указују на процес клизања.

 Изградња објеката мора бити пројектована 
и изведена према свим условима противпожарне 
и сеизмичке заштите (VII-VIII степен сеизмичког 
интензитета према ЕМС-98), што подразумева примену 
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, 
спратност објеката и др., као и строго поштовање и 
примену важећих законских прописа за пројектовање и 
градњу објеката у сеизмичким подручјима.

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

 Израда пројекта препарцелације неопходна је 
за све катастарске парцеле у обухвату Плана, осим за 
катастарску парцелу општинског пута бр. 1 (бр. 2026/2 
КО Бешка).

 Није предвиђена израда урбанистичког 
пројекта ни за једну површину у обухвату Плана, осим 
у случају када општински орган процени да је због 
специфичности и комплексности планираних садржаја 
то неопходно (за изградњу објеката за које је Законом 
о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине предвиђено издавање интегрисане 
дозволе).

 Није предвиђена израда урбанистичко-
архитектонског конкурса за простор у обухвату Плана.

5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ 
ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

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

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

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

 Саобраћајне површине (денивелисано 
укрштање – петља, општински пут бр. 1 и приступне 
саобраћајнице) заузимају 20,0% укупне површине у 
обухвату Плана.

6. ПРИМЕНА ПЛАНА

 Ступањем на снагу овог Плана престаје 
да важи део Плана детаљне регулације за комплекс 
„Соко аграр” на локалитетима „Тидија”, „Пилићара” и 
„Економија Елан” у општини Инђија („Службени лист 
општина Срема”, број 6/11) у делу за који се доноси План 
детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка 
(део локалитета „Економија Елан” - делови катастарских 
парцела бр. 2006/4, 2006/13 и 2006/14 КО Бешка, који ће 
се тачно дефинисати пројектом препарцелације у складу 
са елементима датим овим Планом).

 Део Плана детаљне регулације за комплекс 
„Соко аграр” на локалитетима „Тидија”, „Пилићара” и 
„Економија Елан” у општини Инђија („Службени лист 
општина Срема”, број 6/11) који се ставља ван снаге 
графички је приказан у графичком прилогу 2.6. Начин 
спровођења плана детаљне регулације.

 На карти бр. 2.6. Начин спровођења плана 
детаљне регулације графички је приказана примена 
Плана, односно:
- део простора на ком се директно примењује овај План,
- део простора на ком се директно примењују Измене 
и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног 
коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница) 
(„Службени гласник РС”, бр. 69/03, 36/10, 143/14 и 
81/15) и
- део простора на ком се директно спроводи План 
генералне регулације насеља Бешка („Службени лист 
општине Инђија”, број 23/17).

 Могућа је етапност 
(фазност) реализације Плана – 
потребном пројектно-техничком документацијом ће 
се дефинисати обим изградње у свакој од планираних 
етапа.

 Спровођење Плана вршиће се фазно:
- израдом пројеката препарцелације,
- израдом урбанистичких пројеката за изградњу 
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објеката за које је Законом о интегрисаном спречавању 
и контроли загађивања животне средине предвиђено 
издавање интегрисане дозволе,
- издавањем локацијских услова и грађевинских дозвола 
за садржаје за које су овим Планом утврђена правила 
уређења и грађења.

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-498/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------

 1084
 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став 
1. тачка 5. Статута општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, број 9/13 – пречишћен текст и 7/18),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
УЛИЦЕ ЂОРЂА ВОЈНОВИЋА 

И КОМПЛЕКСА НОВОГ ГРОБЉА 
У НАСЕЉУ ИНЂИЈА

УВОД

 На основу Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса новог 
гробља у насељу Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, бр. 14/17), приступа се изради Плана детаљне 
регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса новог 
гробља у насељу Инђија (у даљем тексту: План).

 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине општине Инђија, 
имајући у виду планиране намене, којима су дефинисани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, донело је 
Решење о неприступању изради извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса новог 
гробља у Инђији („Службени лист општине Инђија“, бр. 
14/17).

 Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам 
и комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине општине Инђија.

 Обрађивач Плана је Јавно предузеће за 
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

 Планом је обухваћен простор који се налази 
претежно у делу блока бр. 9/1 у Инђији, поред кога је 
захваћен и појас регулације улице Ђорђа Војновића и 
представља део грађевинског подручја за који је урађен 
и усвојен План генералне регулације насеља Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11).

 У складу са наведеним планом предметни 
простор је претежно намењен породичном становању и 
комуналној површини новог насељског гробља.

 Основни циљ израде Плана јесте стварање 
планског основа за наменско коришћење Планом 
обухваћеног простора, као и стварање услова за 
регулацију, уређење и изградњу планираних садржаја.

 У току израде Плана прибављени су подаци, 
услови и мишљења органа, организација и јавних 
предузећа који су овлашћени да утврђују услове за 
заштиту и уређење простора и изградњу објеката, који 
су уграђени у плански документ.

 Планом је обухваћен и дефинисан простор 
површине 49,84 ha.

ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ

 Правни основ за израду Плана представља 
Одлука о изради Плана детаљне регулације улице 
Ђорђа Војновића и комплекса новог гробља у насељу 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 14/17). 
Саставни део Одлуке је Решење о неприступању изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана, које је донело Одељење за урбанизам 
и комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине Општинске управе општине Инђија, под бројем 
35-167/2017-IV-02 од дана 02.06.2017. године.

 Након доношења Одлуке о изради Плана, а 
на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14), приступило се изради Материјала за 
рани јавни увид. Рани јавни увид за План оглашен је 
05.01.2017. године, од стране Носиоца израде Плана 
(Општина Инђија) и одржан у периоду од 12. јануара 
до 26. јануара 2018. године. Органи, организације и 
јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове 
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката су 
били обавештени о одржавању раног јавног увида и том 
приликом су позвани да дају мишљење у погледу услова, 
обима и степена процене утицаја планског решења на 
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животну средину. У складу са наведеним, достављени 
су дописи од стране ЈП „Путеви Србије“ Београд, 
бр. 953-617/18-1 од 16.01.2018. године, Покрајинског 
завода за заштиту природе из Новог Сада, број 03/41/2 
од 15.01.2018. године и Електродистрибуција Рума, број 
88.1.1.0.-Д-07.17.-6689-18 од 15.01.2018. године.

 У току трајања раног јавног увида Одељењу 
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине Општине Инђија није достављена 
ниједна писана примедба. Обрађивачу Плана је 
достављен Закључак Комисије за планове општине 
Инђија (бр. 06-11/2018-I-1 од 30.01.2018. године) и 
Извештај о обављеном раном јавном увиду (бр. 35-
3/2018-IV-02, од 30.01.2018. године), након чега се 
приступило изради Нацрта Плана.

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

 Релевантни законски и подзаконски акти који 
регулишу ову област су:
- Закон о државном премеру и катастру („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 
113/17-др. закон и 27/18-др. закон);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 
53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ“, број 16/01-
СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 
53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 
54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.);
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС и 24/18);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09 - др. закон, 
43/11-УС и 14/16);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине („Службени гласник РС“, 
бр. 135/04 и 25/15);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, 
бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 
36/09 и 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени 

гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, 
број 112/15);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени гласник РС“, број 101/15);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени 
гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 
145/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 
80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим 
одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који 
се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 104/09-др.закон и 10/15);
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, 
број 54/15);
- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, 
број 125/04);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, 
бр. 111/09 и 20/15);
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, 
бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др. 
закон);
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 
36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16);
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, 
број 102/10);
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, 
број 31/12);
- као и други законски и подзаконски акти, који на 
директан или индиректан начин регулишу ову област.

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ

 Плански основ за израду Плана, представља 
план вишег реда:
- План генералне регулације насеља Инђија („Службени 
лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11).

Правила уређења просторне структуре насеља према 
планираним наменама и функцијама

 Правила грађења, која ће бити прописана 
Планом, директно се могу примењивати у зонама јасно 
дефинисане регулације односно где је извршена подела 
на јавно и остало грађевинско земљиште, тј. у зонама 
у којима су формиране улице и где се регулација и 
нивелација не мења.

 Регулисаним се сматрају улице које испуњавају 
услове у погледу најмање дозвољене регулационе 
ширине, према начину коришћења и врсти (регулационе 
ширине магистралног пута, регулационе ширине 
главних насељских саобраћајница, регулационе ширине 
сабирних улица, пешачких стаза и пролаза).

 У улицама где није успостављена планирана 
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регулациона ширина приликом изградње објеката 
претходно успоставити пуну регулациону ширину.

План генералне регулације

 Регулационе линије ће бити дефинисане 
Плановима детаљне регулације, на основу осовинских 
тачака саобраћајница и ширина коридора саобраћајница.

Становање

 Под предпоставком да ће се одређени простор 
за будућу стамбену изградњу обезбедити у постојећим 
стамбеним зонама, реконструкцијом постојећег 
стамбеног фонда и изградњом новог (погушћавањем), 
ипак ће бити нужно обезбедити довољно велике зоне за 
нову стамбену изградњу.

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

Насељска гробља

 У насељу Инђији и надаље ће постојати 3 
гробља. У будућности најзначајније ће бити гробље у 
блоку бр. 9/1, с тим што се планира његово проширење 
на околно, слободно, неизграђено земљиште, а такође и 
његово уређење и опремање свим потребним саржајима.

Опис блокова

 Да би се успоставио континуитет у спровођењу 
основних просторних решења Генералног плана 
потребно је извршити њихову териториализацију, 
на поједине просторне целине, које ће бити предмет 
даље урбанистичке разраде. У том смислу целокупна 
територија насеља је подељена на територијалне 
целине-блокове, који су нумерисани и за сваки блок (или 
групе блокова) се дају упутства која ће ближе одредити 
његову даљу разраду и имплементацију Плана у датом 
простору.

Блок бр. 1 Намењује се породичном становању, 
туристичко-спортско рекративним садржајима и у 
деловима комуналном садржају (водозахват), постојећој 
радној површини и парковским површинама. Даље 
уређење вршиће се по одредбама овог Плана. Генералним 
планом Инђије сугерише се да се уређење туристичко-
спортско-рекреативне зоне ради преко урбанистичко-
архитектонског конкурса, због значаја и вредности овог 
простора за промоцију и развој туризма Инђије.

Блок бр. 2 Намењен је породичном становању, 
комуналном садржају (постојећем гробљу), парковској 
површини и у деловима постојећем вишепородичном 
становању. У оквиру гробља налазе се евидентирана 
културна добра (споменици). За евидентирана 
непокретна културна добра примењивати правила о 
заштити непокретних културних добара из овог Плана. 

Даље уређење вршиће се према одредбама овог Плана.

Блок бр. 5 Намењени су породичном становању. 
Даље уређење вршиће се према одредбама овог Плана.

Блок бр. 9 Намењује се породичном становање, 
у делу централним функцијама (управа, пословање) 
и парковским површинама. Даље уређење вршиће се 
према одредбама овог Плана.

Блок бр. 9/1  Намењен је породичном становању 
и комуналној површини новог насељског гробља. 
У оквиру гробља налази се проглашено непокретно 
културно добро (спомен обележје). За проглашена 
непокретна културна добра примењивати правила 
о заштити непокретних културних добара из овог 
Плана. Пре даљег уређења простора обавезна даља 
урбанистичка разрада, односно израда Плана детаљне 
регулације и урбанистичких пројеката. За део блока за 
који су формиране грађевинске парцеле, односно за део 
блока намењен породичном становању даље уређење 
вршиће се према одредбама овог Плана.

Мере за спровођење и реализацију Генералног плана

 Разрада и даље спровођење Генералног 
плана Инђије вршиће се путем израде Плана детаљне 
регулације, Урбанистичких пројеката и Извода из 
Плана, као и одговарајућих студија и урбанистичко-
архитектонских конкурса.

 Планом је одређена обавеза израде детаљних 
планова за:
- неизграђене делове грађевинског подручја на којима се 
планирају јавни садржаји
- неизграђене делове грађевинског подручја на којима се 
планирају нове саобраћајнице и јавна инфраструктура.

 На основу наведених критеријума овим Планом 
се утврђује обавеза израде следећих планова детаљне 
регулације (за целе или делове) блокова:
3, 3/1 (у делу резиденцијалног становања), 4, 9/1, 19, 23, 
27, 28, 38 (у делу блока), 42, 45, 56, 70, 73, 81 (у делу уз 
поток), 93, 94, 95, 96 и 97.

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

 Одлуком о изради Плана дефинисана је 
прелиминарна граница планског подручја.

 Укупна површина прелиминарне границе 
обухвата Плана по одлуци износи око 33,49 ha.

 Након обиласка терена и детаљнијег 
сагледавања фактичког стања, уочено је неслагање у 
односу на катастарске податке. Из напред наведеног 
разлога, односно промене регулације површина јавне 
намене (уличних коридора), измењена је граница 
обухвата Плана у односу на Одлуку о изради Плана.
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 Почетна тачка описа обухвата Плана се налази 
на тромеђи атарског пута, катастарска парцела 4585/2 и 
катастарских парцела 4546/1 и 4547.
 Од тромеђе граница у правцу истока прати 
северну међу катастарске парцеле 4547 до улице Ђорђа 
Војновића мења правац ка северу и прати западну 
међу улице до четворомеђе улице, катастарске парцеле 
7735/4 и 7735/3 и катастарских парцела 4544/2 и 4545/1, 
у правцу истока пресеца улицу и западном и северном 
међом катастарске парцеле 5766/169 долази до тромеђе 
катастарских парцела 5766/169, 5766/10 и 5766/11.
 Од тромеђе граница у правцу југоистока 
прати на одстојању од 4 m северну међу Бачке улице, 
катастарска парцела 5766/15 и пресеца следеће 
катастарске парцеле: 5766/11, 5766/63, 5766/64, 5766/28, 
5766/67, 5766/26, 5766/1, 5766/161, 5766/25 и 5766/24 до 
тачке прелома на катастарској парцели 5766/24 и даље 
ка југоистоку на одстојању од 3 m прати источну међу 
Бачке Улице, катастарска парцела 5766/15 и пресецајући 
катастарске парцеле 5766/24 и 5766/20 долази до тромеђе 
катастарских парцела 5766/20, 5766/184 и 5766/185.
 Од тромеђе граница наставља у правцу 
југоистока, прати источну међу катастарских парцела 
5766/185 и 5766/136 и на одстојању од 3 m прати 
источну међу Бачке улице и пресецајући катастарске 
парцеле 5766/84, 5766/83, 5766/82, 5766/81, 5766/80, 
5766/79, 5766/78, 5766/77, 5766/157, 5766/158 и улицу 
Бранка Ћопића, катастарска парцела 5746/1 до лази до 
четворомеђе улице Бранка Ћопића, катастарске парцеле 
5746/1 и 5746/2, улице Сремске, катастарска парцела 
6790 и катастарске парцеле 6791/1.
 Од четворомеђе граница у правцу југозапада 
прати јужну међу улице Бранка Ћопића, катастарска 
парцела 5746/2, западну међу улице Сремске, катастарска 
парцела 6790 до тромеђе улице Сремске и катастарских 
парцела 6789/1 и 6789/2 и даље ка југозападу прати 
јужну међу катастарских парцела 6789/2, 5746/2, 6789/4, 
6694/12, 6694/11, 6694/10, 6694/9, 6694/8 и 6694/7 и 
западном међом катастарске парцеле 6694/7 долази до 
тромеђе улице Бранка Ћопића, катастарска парцела 
5746/2 и катастарских парцела 6694/6 и 6694/7.
 Од тромеђе граница у правцу југозапада прати 
јужну међу улице Бранка Ћопића до тромеђе улице и 
катастарских парцела 6506/1 и 6506/5, мења правац ка 
југу и прати западну међу катастарских парцела 6506/5, 
6506/7, 6507/5, 6507/6, 6508/7, 6508/8, 6508/9, 6508/10, 
6508/11, 6508/12, 6509/2, 6510/2, 6511/2, 6512/2, 6513/2, 
6514/2, 6515/3, 6517/2, 6518/3, 6519/1, 6521/2, 6522/2, 
6523/1, 6524/8, 6525/10, 6525/11, 6525/12, 6525/13, 
6526/9, 6526/10, 6526/11, 6526/12, 6527/9, 6527/10, 
6527/11, 6527/12, 6532/22, 6532/23, 6532/3 и 6529/1 до 
тромеђе катастарских парцела 6529/1, 6529/4 и 6529/7, 
мења правац ка западу, прати јужну међу катастарске 
парцеле 6529/7 и западном међом катастарске парцеле 
6529/6 долази до тромеђе катастарских парцела 6529/2, 
6529/6 и 6529/12.
 Од тромеђе граница у правцу југа прати северну 
међу катастарске парцеле 6529/12 до југозападне међе 
катастарске парцеле 6529/2, пресеца катастарску 
парцелу 6529/12 и улицу Душана Вукасовића, 

катастарска парцела 1756/54 и даље ка југозападу прати 
источну међу улице Ђорђа Војновића, катастарска 
прцела 1756/54 до четворомеђе улице Ђорђа Војновића, 
улице Милана Ракића, Новосадског пута, катастарска 
парцела 3628 и улице Новосадске, катастарска парцела 
3629.
 Од четворомеђе граница дужином од око 40 
m прати источну међу улице Новосадске, пресеца 
је у правцу запада до тромеђе улице Новосадске и 
катастарских парцела 136/2 и 137/1, скреће ка северу 
прати западну међу улице до четворомеђе улице 
Новосадске, катастарска парцела 3629, Новосадског 
пута, катастарска парцела 3628 и катастарских парцела 
136/2 и 1739.
 Од четворомеђе граница у правцу севера 
пресеца катастарску парцелу 1739, Новосадски пут, 
катастарска парцела 3628, пресеца катастарску парцелу 
1756/54, прати западну и северну међу катастарске 
парцеле 1756/58 и северну међу катастарске парцеле 
1756/57 и пресецајући катастарску парцелу 1756/54 
долази до тромеђе улице Филипа Вишњића, улице 
Ђорђа Војновића, катастарска парцела 7735/4 и гробља, 
катастарска парцела 1755.
 Од тромеђе граница у правцу северозапада, 
јужном и западном међом катастарске парцеле 1755 
долази до тромеђе катастарских парцела 1755, 6480/1 
и 6480/2 и наставља у правцу северозапада пратећи 
западну међу катастарских парцела 6480/2, 6479/2, 
6478/2, 6477/2 и 6475/2, северну међу катастарских 
парцела 6481 и 6482/1 и западном међом катастарских 
парцела 6482/2, 6482/3, 6482/4, 6482/5 и 6483/1 долази до 
тромеђе катастарских парцела 6483/1, 6483/2 и 6483/3.
 Од тромеђе граница у правцу запада прати 
јужну међу катастарске парцелее 6483/3 до тромеђе 
катастарских парцела 6483/2, 6483/3 и 6483/9, 
мења правац ка северозападу и прати западну међу 
катастарских парцела 6483/3, 6483/4, 6484/1, 6485/1, 
6486/1, 6487/6, 6487/7, 6487/8, 6487/9, 6487/10, 6489, 
6490/4 и северном међом катастарске парцеле 6490/4 
у правцу североистока долази до тромеђе улице 
Ђорђа Војновића, катастарска парцела 7735/4, улице 
Сретењске, катастарска парцела 6469 и катастарске 
парцеле 6490/4.
 Од тромеђе граница пресеца Улицу Сретењску, 
мења правац ка југозападу, прати северну међу улице 
до тромеђе улице и катастарских парцела 6491/4 и 
6491/5, скреће ка северозападу и прати западну међу 
катастарских парцела 6491/5, 6492/5, 6493/5, 6495/2, 
6496/3, 6496/5, 6496/1, 6497/3 и 6497/4 и јужном међом 
катастарске парцеле 6497/1 долази до четворомеђе 
катастарских парцела 6497/7, 6497/8, 6497/6 и 6497/1.
 Од четворомеђе граница у правцу севера прати 
јужну међу обухвата катастарске парцеле 6497/1, 6498/3, 
6498/2, 6499/1, 6500/1, 6501, 6503/2, 6504/2, 6505/10, 
пресеца улицу Кордунашку, катастарска парцела 6455 и 
даље ка северозападу прати западну међу катастарских 
парцела5753/3, 5753/12, 5753/13, 5753/6, 5753/7, 5753/8, 
5753/9, 5753/10 и 55753/11, северном међом катастарске 
парцеле 5753/11 долази до тромеђе улице Крчевине, 
катастарска парцела 5754 и катастарских парцела 5753/4 
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и 5753/11.
 Од тромеђе граница у правцу северозапада 
пресеца улицу, пресеца катастарску парцелу 5730, прати 
северну међу катастарске парцеле 5730 до тромеђе 
атарског пута, катастарска парцела 4585/2 и катастарских 
парцела 5730 и 4584/2, мења правац ка северу и пратећи 
источну међу атарског пута, катастарска парцела 4585/2 
долази до почетне тачке описа обухвата Плана.
 Све наведене катастарске парцеле се налазе на 
територији катастарске општине Инђија.
 Укупна површина границе обухвата Плана 
износи око 49,84ha.

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

 Простор у обухвату Плана се, према Плану 
генералне регулације насеља Инђија, налази у 
грађевинском подручју насеља Инђија, претежно 
обухвата блок бр. 9/1 намењен површинама породичног 
становања и новом насељском гробљу у оквиру кога се 
налази парцела комплекса СПЦ Светог великомученика 
Георгија, као и појас регулације улице Ђорђа Војновића. 
Поред наведеног блока у обухвату Плана се налазе и 
делови блокова бр. 1, 2, 5 и 9.

 Планoм генералне регулације насеља Инђија 
дефинисана су правила уређења и грађења која је, 
гледано по основу планске документације вишег реда, 
неопходно поштовати приликом израде овог планског 
документа, за простор у предложеном обухвату Плана. 
Наведеним планом је дати простор делом предвиђен за 
ново насељско гробље, а делом за породично становање. 
Међутим, важно је истаћи да је План генералне 
регулације насеља Инђија у делу обухвата предметног 
Плана временски превазиђен у смислу реализације 
планираних садржаја и самог концепта просторне 
организације, јер се у међувремену јавила потреба за 
формирањем парцеле Српске православне цркве, која 
егзистира у оквиру комплекса гробља, као и за променом 
регулације у већем делу обухвата Плана.

 У оквиру обухвата Плана, у оквиру стамбене 
зоне, налази се и комплекс млекаре, који се простире на 
око 1,59 ha.

 У обухваћеном подручју од саобраћајне 
инфраструктуре налазе се капацитети насељске путне 
ифраструктуре различитог хијерархијског нивоа, као и 
раскрсница државног пута бр. 100 / М-22.1 са насељским 
саобраћајницама.

 Насељску путну мрежу у обухвату Плана чине:
- ГНС – главна насељска саобраћајница, траса ДП IIа 
реда бр. 100 (М-22.1), Хоргош - Суботица - Бачка Топола 
- Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци 
- Инђија - Стара Пазова - Београд, у улици Новосадски 
пут,
- СНС – сабирна насељска саобраћајница, у улици Ђорђа 
Војиновића,
- СНС – сабирна насељска саобраћајница, делом у улици 

Бранка Ћопића,
- ПНС – приступна насељска саобраћајница, у улици 
Бачкој и делом у улици Бранка Ћопића.

 Поред насељске мреже у оквиру комплекса 
насељског гробља од осталих саобраћајно-
манипулативних површина налази се и површина за 
стационирање возила – паркинг, као и терминус – 
стајалиште јавног градског путничког превоза (ЈПИ).

 Експлоатационо стање коловозних површина 
и других елемената попречног профила насељске 
мреже (траса ДП) је релативно добро, што је резултат 
перманентног одржавања (рехабилитационе, 
реконструктивне мере и захвати), у претходном периоду.

 Након обиласка терена констатована је промена 
регулације површина јавне намене у односу на границе 
постојећих парцела.

 Што се тиче комуналне инфраструктурне 
опремљености, у коридору постојећих улица 
углавном су изведене водоводне, електроенергетске 
и гасне инсталације, као и инсталације електронске 
комуникационе инфраструктуре и представљају добар 
предуслов за будуће инфраструктурно опремање 
посматраног подручја.

Природна добра

 На простору обухвата Плана, према подацима 
и условима који су добијени приликом израде Плана 
генералне регулације насеља Инђија, нема заштићених 
ни предложених природних добара за заштиту.

Културна добра

 У оквиру гробља налази се проглашено 
непокретно културно добро (спомен обележје). За 
проглашена непокретна културна добра примењују се 
правила о заштити непокретних културних добара плана 
вишег реда.

Заштита животне средине

 У контексту заштите животне средине, на 
подручју обухвата Плана нема расположивих података 
о праћењу квалитета параметара животне средине. 
На предметној локацији налази се постојеће гробље, 
објекти становања и постојећи производни погон, 
фарма, и млекара „Селект Милк ДОО“. Према подацима 
из Локалног регистра извора загађивања општине 
Инђија, из 2012. године капацитет производње је 21000 
литара годишње свежег козијег млека, 38000 литара 
сурутке и 300 kg/дневно козијег сира. Током рада 
комплекса фарме и млекаре користи се природни гас из 
градског гасовода, услед које долази до емисије метана, 
етана и CO SOx NOx, као и угљен диоксида и угљен 
моноксида. Отпадне воде из производње испуштају се 
у градску канализациону мрежу са предтретманом на 
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сепаратору масти и уља. Од чврстог отпада јављају се 
папир, ПП, ПЕТ, ПЕ-амбалажа, и течни отпад осока, као 
и отпад животињског порекла прве и друге класе који се 
привремено безбедно одлаже и на основу уговора одвози 
у кафилерију у Сомбор. Као чврсти отпад јавља се и 
стајско ђубриво које се користи за ђубрење сопствених 
пољопривредних површина.

ПЛАНСКИ ДЕО
 
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА 
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ

 Концепт просторне организације простора у 
предложеном обухвату Плана је заснован на:
- смерницама из Плана генералне регулације насеља 
Инђија;
- урбаној анализи предметног простора;
- исказаној иницијативи за изградњу на датом простору, 
усклађеној са стручним мишљењем обрађивача Плана.

 Основни планерски поступак који је примењен 
код одређивања будуће просторне организације је 
подела простора на функционалне зоне. Унутар зона 
диференциране су површине, што подразумева да се за 
сваку намену/функцију издваја посебан простор.

1.1. ЗОНА СТАНОВАЊА

 Зона становања представља функционалну 
целину коју чине парцеле намењене становању (делови 
блокова бр. 1, 2, 5, 9 и 9/1) и парцеле намењене становању 
са радом (део блока бр. 9/1).

 Реализација планских циљева у погледу 
становања одвијаће се превасходно кроз реконструкцију 
и замену постојећег стамбеног фонда уз адекватно 
дефинисање регулације у односу на фактичко стање 
затечено на терену.

 Уколико се укаже потреба за повећањем густине 
становања постоје инфраструктурно опремљене резерве 
стамбеног фонда, у виду постојећих неизрађених 
површина намењених породичном становању у 
оквиру обухвата Плана, углавном са парцелама велике 
површине.

 За простор породичног становања са радом 
основно је да се у оквиру основног типа становања 
морају обезбедити просторни услови и за обављање 
производних активности које су везане са услужним 
делатностима (пекаре, мањи производни капацитети, 
итд.) или пољопривредом (откупне станице, стакленици, 
итд.), који не загађују животну средину и не ремете 
преовлађујућу намену-становање. Садржаји на парцели 
не смеју да утичу на аерозагађење, а озелењавање и начин 
ограђивања парцеле треба да допринесу квалитетнијем 
и лепшем микроамбијенту стамбеног блока.

1.2. ЗОНА ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА

 Зону верског објекта чини комплекс цркве чија 
се граница поклапа са границом планиране парцеле 
намењене изградњи Српске православне цркве Светог 
великомученика Георгија и обухвата површину од 1841 
m2. Овај простор се налази у централном делу комплекса 
новог насељског гробља у Инђији.

 Интерна просторно - функционална 
организација комплекса цркве одређена је у складу 
са програмским задатком и створеним могућностима 
локације.

1.3. ЗОНА 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 у обухвату Плана.

Комплекс трафостанице

 На парцели 1756/56 изграђена је зидана 
трафостаница ЗТС „Вашариште“, инсталисане снаге 630 
kVA, која је једна од постојеће 4 трафостанице, преко 
којих се постојећи потрошачи снабдевају електричном 
енергијом. У складу са плановима развоја могуће је 
вршити реконструкцију зидане трафостанице.

Антенски стуб

 На делу парцеле 1756/55 изграђен је 
антенски стуб, као носач антена за потребе мобилних 
комуникација. У оквиру ограде налазе се уређаји 
електронских комуникација радио-базне станице 
мобилних комуникација.

Насељска гробља

 У насељу Инђија постоје три гробља, од којих 
се два налазе у обухвату Плана, и то у блоковима бр. 2 и 
9/1.

 Површине намењене гробљу обухватају уређени 
део постојећег гробља (уређена постојећа гробна 
поља), неуређени део постојећег гробља (запуштена и 
неуређена гробна поља), као и слободне (незапоседнуте) 
површине за сахрањивање.

 Гробља се задржавају на постојећим локацијама, 
с тим што је за ново насељско гробље 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 хортикултурно и партерно 
уређивати, сва квалитетна гробна места одржавати, а 
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запуштене и неуређене гробове претварати у озелењене 
и слободне просторе, односно поново запоседати 
након Законом о сахрањивању и гробљима одређеног 
минимума почивања од 10 година. Пракса је показала, 
такође, да се 20-30% гробова не обнављају, што значи да 
се та гробна места могу поново запоседнути.

1.4. ЗОНА ЗЕЛЕНИЛА

 Зелене површине ће чинити површине под 
парковским зеленилом, улично зеленило, зелене 
површине у зони становања, зелене површине гробља и 
заштитно зеленило.

 Планским озелењавањем је потребно повећати 
површине појединих категорија зеленила и међусобно 
их повезати у континуиран систем.

1.5. ЗОНА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

 Постојећи улични коридори у обухвату 
Плана 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. Основна интервенција у погледу 
уличних коридора се односи на дефинисање нових 
регулационих линија у улици Ђорђа Војиновића.

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА СА 
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

2.1. СТАНОВАЊЕ

Породично становање

 Највећи део површине унутар обухвата Плана, 
заузимају површине намењене породичном становању, 
а најчешћи вид изградње представљају слободностојећи 
објекти.

 Квалитет објеката је различит, што зависи 
од старости објеката, с тим што је већина објеката у 
обухвату Плана новије градње и у добром је стању.

 Степен заузетости стамбене парцеле у просеку 
не прелази 30%, мада има парцела и са већим степеном 
заузетости.

 Стамбени објекти су изграђени углавном унутар 
регулације, односно границе постојеће парцеле, али 
је знатан број објеката чији се делови хоризонталних 
габарита налазе у постојећој површини јавне намене 
(улични коридор). Такође, велики је проценат заузетости 
постојеће јавне површине (претежно улица Ђорђа 
Војновића) предњим двориштима и оградама, које 
функционално припадају стамбеним објектима.

Породично становање са радом

 Простор породичног становања са радом 
чине две парцеле, намењене обављању производне 
делатности мањег капацитета (мини млекара), при чему 
су обезбеђени адекватни просторни услови за обављање 
предвиђене делатности.

2.2. КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ

Ново насељско гробље

 Комплекс новог насељског гробља, површине 
око 13ha 40a 91m2, обухвата уређени део постојећег 
гробља, као и простор резервисан за нова гробна поља.

 Највећи део површине гробља захватају 
постојећа гробна поља и резервисана површина.

 У оквиру комплекса гробља постоје изграђени 
објекти: капела са хладњачом, зграда управе гробља, 
цвећара и магацински простор са гаражом.
 Осим гробних места и објеката у оквиру 
комплекса гробља изграђене су и одговарајуће 
саобраћајне површине: колско-пешачке саобраћајнице, 
паркинзи и платои (укључујући и церемонијални трг), 
пешачке стазе и платои одморишта, као и примарне и 
секундарне алеје опроштаја.

 У оквиру комплекса, уз значајније објекте и 
стазе, зелене површине ће бити парковски уређене. 
Дуж границе комплекса формираће се појас заштитног 
зеленила.

 Изграђени су сви видови подземне и надземне 
инфраструктуре, неопходне за нормално функционисање 
планираних садржаја (водовод, канализација, 
електроенергетска и електронска комуникациона мрежа, 
гасовод).

Старо насељско гробље

 Старо насељско гробље у блоку бр. 2 се задржава 
на постојећој локацији, при чему није планирано 
проширивање. Сахрањивање ће се вршити у постојећим 
оквирима и служиће за сахрањивање у постојећим 
гробницама и напуштеним гробним местима.

Трафостаница

 У складу са плановима развоја могуће је вршити 
реконструкцију зидане трафостанице.

Антенски стуб

 Постојећи антенски стуб радио-базне станице 
се задржава на постојећој локацији.
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2.3. СПЦ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЈА

 Комплекс Српске православне цркве Светог 
великомученика Георгија чине две целине - сам објекат 
цркве и поплочани плато око цркве, који има, заправо, 
функцију црквеног дворишта - порте. Важан визуелно - 
функционални елемент ове површине намењене кретању 
и окупљању пешака - верника, представља начин обраде, 
тј. поплочавање. Оно треба да прати важније линије 
кретања, а да истакне поједина места, као што су улази у 
објекат, олтарска апсида и слично.

 У оквиру парцеле цркве планирана је и изградња 
Светосавског дома, као помоћног објекта, за смештај 
канцеларија и просторија за боравак и окупљање људи.

2.4. УЛИЧНИ КОРИДОРИ И САОБРАЋАЈНЕ 
ПОВРШИНЕ

Главна насељска саобраћајница (ГНС) – траса ДП 
IIa реда бр. 100 (М-22.1) кроз насеље

 ГНС (ДП бр. 100) у улици Новосадској, 
задржава се у оквиру постојећег коридора, као основни 
путни капацитет насеља, осовина транзитног и изворно-
циљног саобраћаја у Инђији.

 Основне активности у оквиру регулационе 
ширине се своде на редовно одржавање и примену 
реконструктивних мера за задржавање постигнутог 
нивоа саобраћајне услуге.

Сабирне насељске саобраћајнице (СНС)

 СНС у улицама Ђорђа Војиновића и Бранка 
Ћопића и даље ће бити носиоци изворно-циљног 
саобраћаја који се генерише између саобраћајних 
дистрикта (блокова) насеља, са повезним тачкама 
(раскрсницама) на главну насељску мрежу – ГНС.

Приступне насељске саобраћајнице (ПНС)

 ПНС у улицама Бачкој и делом Бранка Ћопића 
су носиоци капиларног – саобраћаја, који се генерише 
унутар саобраћајних дистрикта (блокова), са повезним 
тачкама (раскрсницама) на мрежу вишег хијерархијског 
нивоа (СНС и ГНС).

 Регулационе ширине насељских саобраћајница 
(ГНС, СНС и ПНС), унутар обухвата Плана, представљају 
одговарајуће површине (различито димензионисане у 
складу са положајем у хијерархији мреже) које служе за 
постављање саобраћајне, хидротехничке, енергетске и 
остале планиране комуналне инфраструктуре.

 Саобраћајно-манипулативна површина у 
непосредној близини гробља задржава се у својој 
основној функцији стационирања возила уз резервацију 
простора за проширење капацитета паркиралишта.

2.5. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Уређене зелене површине

 Уређене зелене површине ће чинити површине 
под уличним зеленилом, уређене површине под 
зеленилом испред комплекса новог насељског гробља, 
што ће уједно чинити прелазну зону између гробља и 
стамбених парцела, као и уређено зеленило у оквиру 
комплекса новог гробља.

 У оквиру уличних коридора је потребно 
формирати улично зеленило које ће чинити, у зависности 
од његове ширине, високи лишћари, средњи и ниски 
лишћари, партерно зеленило или само травне површине.

Парк

 Парковску површину је потребно 
реконструисати уз неопходно партерно уређење 
(парковске стазе, платои, вртни мобилијар) и уношење 
декоративних врсте лишћара, четинара, шибља и 
цветног садног материјала.

 Парк од свих зелених површина има највећи 
ефекат остварења функција побољшања микроклимата 
и организације одмора и рекреације становништва.

 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.

Заштитно зеленило

 Ободом комплекса гробља формиран је појас 
заштитног зеленила. Ово зеленило, осим естетске, има 
функцију санитарне заштите околних садржаја.
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3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА 
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

 Планом детаљне регулације улице Ђорђа 
Војновића и комплекса новог гробља у насељу Инђија 
планиране површине јавне намене су:

 Планиране површине јавне намене су:
- улични коридори и саобраћајне површине,

- парк,
- гробље,
- трафостаница,
- антенски стуб.

 Планиране површине јавне намене се образују 
од следећих катастарских парцела:

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 
СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА 
ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

 Планом регулације су дефинисане површине 
јавне намене и то: постојећим и новоодређеним међним 
тачкама.
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Списак новоодређених међних тачака 
 

Број тачке Y X Број тачке Y X 
1 7427745.45 4991670.38 138 7427343.78 4990857.80 
2 7427746.55 4991462.68 139 7427350.02 4990845.78 
3 7427751.12 4991456.12 140 7427361.29 4990826.15 
4 7427906.99 4991425.94 141 7427360.54 4990825.62 
5 7427904.61 4991411.08 142 7427340.57 4990816.96 
6 7427901.69 4991411.23 143 7427346.76 4990802.12 
7 7427872.63 4991391.38 144 7427365.40 4990816.59 
8 7427821.30 4991356.27 145 7427369.32 4990808.60 
9 7427804.97 4991347.13 146 7427373.63 4990798.91 
10 7427789.35 4991337.03 147 7427379.48 4990785.56 
11 7427789.45 4991336.88 148 7427357.91 4990775.63 
12 7427775.66 4991327.80 149 7427364.38 4990760.33 
13 7427762.82 4991318.92 150 7427370.13 4990746.59 
14 7427750.30 4991310.86 151 7427385.66 4990771.77 
15 7427750.91 4991310.03 152 7427391.99 4990757.42 
16 7427715.76 4991288.84 153 7427399.04 4990739.82 
17 7427716.24 4991287.91 154 7427374.31 4990736.32 
18 7427704.96 4991281.47 155 7427377.81 4990728.35 
19 7427692.82 4991272.97 156 7427400.87 4990735.37 
20 7427481.75 4991823.78 157 7427402.94 4990730.43 
21 7427468.69 4991792.87 158 7427408.28 4990717.04 
28 7427399.77 4991659.50 159 7427412.21 4990707.53 
29 7427396.02 4991652.66 160 7427385.23 4990710.41 
35 7427369.05 4991554.62 161 7427384.87 4990710.26 
36 7427433.45 4991520.72 162 7427416.04 4990698.01 
37 7427431.25 4991516.66 163 7427421.11 4990685.43 
38 7427429.22 4991516.03 164 7427399.00 4990676.61 
39 7427412.06 4991484.04 165 7427425.61 4990674.25 
40 7427412.63 4991481.99 166 7427406.03 4990662.25 
41 7427409.59 4991475.54 167 7427411.58 4990650.36 
42 7427407.40 4991475.15 168 7427431.65 4990659.44 
43 7427396.06 4991453.88 169 7427415.07 4990642.44 
44 7427396.64 4991451.72 170 7427417.08 4990638.69 
45 7427386.51 4991432.79 171 7427439.75 4990639.39 
46 7427384.48 4991432.07 172 7427422.75 4990625.27 
47 7427371.03 4991406.49 173 7427444.96 4990626.40 
48 7427371.66 4991404.45 174 7427425.74 4990618.49 
49 7427369.42 4991400.01 175 7427449.82 4990615.10 
50 7427321.86 4991425.29 176 7427451.30 4990611.52 
51 7427310.90 4991424.91 177 7427452.03 4990609.92 
71 7427228.98 4991341.56 178 7427430.91 4990606.37 
72 7427248.56 4991377.61 179 7427454.01 4990605.54 
73 7427249.35 4991376.85 180 7427455.57 4990602.59 
74 7427247.29 4991372.67 181 7427435.43 4990595.91 
75 7427246.86 4991372.92 182 7427439.62 4990585.69 
76 7427240.87 4991360.98 183 7427461.01 4990589.39 
77 7427239.43 4991361.52 184 7427463.05 4990584.46 
79 7427227.54 4991338.72 185 7427466.02 4990577.51 
80 7427219.76 4991324.94 186 7427444.61 4990573.99 
88 7427193.21 4991269.64 187 7427442.97 4990573.02 
89 7427188.97 4991257.82 188 7427445.93 4990567.18 
90 7427182.09 4991234.05 189 7427447.18 4990567.78 
91 7427206.08 4991248.25 190 7427471.66 4990564.28 
92 7427202.53 4991235.20 191 7427450.36 4990560.28 
93 7427199.03 4991222.68 192 7427456.35 4990545.96 
94 7427175.43 4991189.59 193 7427477.13 4990551.33 
95 7427195.61 4991199.42 194 7427481.88 4990540.08 
96 7427192.47 4991179.06 195 7427460.91 4990534.48 
97 7427194.04 4991166.69 196 7427466.48 4990520.74 
98 7427196.64 4991157.84 197 7427486.51 4990528.75 
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Грађевинске линије

 Грађевинске линије за изградњу објеката 
дефинисане су у поглављу II Правила грађења, 2. 
Правила грађења по зонама.

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

 Планом нивелације су задржани нивелациони 
елементи постојећих уличних коридора и саобраћајних 
површина.

5. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

5.1. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

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

5.2. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

 Од парцела насталих деобом које добијају 
нову намену и постојећих парцела препарцелацијом 
се образују нове јединствене парцеле површина јавне 
намене, а то су:
- улични коридори и саобраћајне површине,
- парк,
- гробље,
- трафостаница,
- антенски стуб.

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

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре

 Непосредни излазак на ГНС – главну насељску 

Списак новоодређених међних тачака 
 

Број тачке Y X Број тачке Y X 
1 7427745.45 4991670.38 138 7427343.78 4990857.80 
2 7427746.55 4991462.68 139 7427350.02 4990845.78 
3 7427751.12 4991456.12 140 7427361.29 4990826.15 
4 7427906.99 4991425.94 141 7427360.54 4990825.62 
5 7427904.61 4991411.08 142 7427340.57 4990816.96 
6 7427901.69 4991411.23 143 7427346.76 4990802.12 
7 7427872.63 4991391.38 144 7427365.40 4990816.59 
8 7427821.30 4991356.27 145 7427369.32 4990808.60 
9 7427804.97 4991347.13 146 7427373.63 4990798.91 
10 7427789.35 4991337.03 147 7427379.48 4990785.56 
11 7427789.45 4991336.88 148 7427357.91 4990775.63 
12 7427775.66 4991327.80 149 7427364.38 4990760.33 
13 7427762.82 4991318.92 150 7427370.13 4990746.59 
14 7427750.30 4991310.86 151 7427385.66 4990771.77 
15 7427750.91 4991310.03 152 7427391.99 4990757.42 
16 7427715.76 4991288.84 153 7427399.04 4990739.82 
17 7427716.24 4991287.91 154 7427374.31 4990736.32 
18 7427704.96 4991281.47 155 7427377.81 4990728.35 
19 7427692.82 4991272.97 156 7427400.87 4990735.37 
20 7427481.75 4991823.78 157 7427402.94 4990730.43 
21 7427468.69 4991792.87 158 7427408.28 4990717.04 
28 7427399.77 4991659.50 159 7427412.21 4990707.53 
29 7427396.02 4991652.66 160 7427385.23 4990710.41 
35 7427369.05 4991554.62 161 7427384.87 4990710.26 
36 7427433.45 4991520.72 162 7427416.04 4990698.01 
37 7427431.25 4991516.66 163 7427421.11 4990685.43 
38 7427429.22 4991516.03 164 7427399.00 4990676.61 
39 7427412.06 4991484.04 165 7427425.61 4990674.25 
40 7427412.63 4991481.99 166 7427406.03 4990662.25 
41 7427409.59 4991475.54 167 7427411.58 4990650.36 
42 7427407.40 4991475.15 168 7427431.65 4990659.44 
43 7427396.06 4991453.88 169 7427415.07 4990642.44 
44 7427396.64 4991451.72 170 7427417.08 4990638.69 
45 7427386.51 4991432.79 171 7427439.75 4990639.39 
46 7427384.48 4991432.07 172 7427422.75 4990625.27 
47 7427371.03 4991406.49 173 7427444.96 4990626.40 
48 7427371.66 4991404.45 174 7427425.74 4990618.49 
49 7427369.42 4991400.01 175 7427449.82 4990615.10 
50 7427321.86 4991425.29 176 7427451.30 4990611.52 
51 7427310.90 4991424.91 177 7427452.03 4990609.92 
71 7427228.98 4991341.56 178 7427430.91 4990606.37 
72 7427248.56 4991377.61 179 7427454.01 4990605.54 
73 7427249.35 4991376.85 180 7427455.57 4990602.59 
74 7427247.29 4991372.67 181 7427435.43 4990595.91 
75 7427246.86 4991372.92 182 7427439.62 4990585.69 
76 7427240.87 4991360.98 183 7427461.01 4990589.39 
77 7427239.43 4991361.52 184 7427463.05 4990584.46 
79 7427227.54 4991338.72 185 7427466.02 4990577.51 
80 7427219.76 4991324.94 186 7427444.61 4990573.99 
88 7427193.21 4991269.64 187 7427442.97 4990573.02 
89 7427188.97 4991257.82 188 7427445.93 4990567.18 
90 7427182.09 4991234.05 189 7427447.18 4990567.78 
91 7427206.08 4991248.25 190 7427471.66 4990564.28 
92 7427202.53 4991235.20 191 7427450.36 4990560.28 
93 7427199.03 4991222.68 192 7427456.35 4990545.96 
94 7427175.43 4991189.59 193 7427477.13 4990551.33 
95 7427195.61 4991199.42 194 7427481.88 4990540.08 
96 7427192.47 4991179.06 195 7427460.91 4990534.48 
97 7427194.04 4991166.69 196 7427466.48 4990520.74 
98 7427196.64 4991157.84 197 7427486.51 4990528.75 

Број тачке Y X Број тачке Y X 
99 7427201.05 4991149.31 198 7427491.73 4990517.03 
100 7427203.43 4991144.31 199 7427473.02 4990504.30 
101 7427209.26 4991131.52 200 7427494.08 4990455.47 
102 7427215.92 4991120.44 201 7427550.95 4990346.53 
103 7427223.63 4991108.71 202 7427549.08 4990345.59 
104 7427182.62 4991125.81 203 7427520.04 4990451.15 
105 7427184.28 4991127.08 204 7427534.90 4990417.93 
106 7427190.96 4991116.82 205 7427540.96 4990404.26 
107 7427199.47 4991103.70 206 7427548.15 4990388.64 
108 7427214.53 4991080.33 207 7427552.34 4990380.39 
109 7427214.03 4991080.01 208 7427517.47 4990411.08 
110 7427222.98 4991066.24 209 7427533.52 4990380.02 
111 7427224.62 4991064.76 210 7427559.16 4990365.80 
112 7427235.87 4991047.67 211 7427563.12 4990357.15 
113 7427244.75 4991033.66 212 7427565.28 4990352.25 
114 7427256.41 4991015.75 213 7427566.76 4990349.55 
115 7427262.66 4991004.56 214 7427572.31 4990342.22 
116 7427264.36 4991001.28 215 7427582.63 4990326.60 
117 7427255.37 4990995.03 216 7427561.00 4990319.57 
118 7427249.81 4990982.53 217 7427573.20 4990297.23 
119 7427267.18 4990993.11 218 7427586.45 4990273.15 
120 7427282.77 4991016.61 219 7427590.12 4990266.41 
121 7427283.65 4991004.75 220 7427595.51 4990256.59 
122 7427288.52 4990988.46 221 7427597.02 4990252.85 
123 7427274.35 4990981.26 222 7427597.90 4990250.00 
124 7427279.09 4990969.20 223 7427598.64 4990246.44 
125 7427292.95 4990973.39 224 7427598.96 4990243.56 
126 7427281.19 4990960.37 225 7427599.02 4990242.46 
127 7427284.81 4990951.71 226 7427599.02 4990238.90 
128 7427284.33 4990951.43 227 7427598.63 4990233.55 
129 7427299.38 4990957.92 228 7427598.30 4990232.41 
130 7427305.98 4990942.26 229 7427597.82 4990231.65 
131 7427291.20 4990936.62 230 7427596.68 4990230.69 
132 7427296.07 4990925.08 231 7427585.04 4990225.79 
133 7427312.21 4990927.42 232 7427548.38 4990233.85 
134 7427319.67 4990909.59 233 7427590.89 4990152.81 
135 7427325.13 4990895.93 235 7427400.31 4990674.50 
136 7427330.80 4990882.62 238 7427348.52 4991060.63 
137 7427335.04 4990874.69 239 7427331.35 4991048.37 

 
  



Број 22, страна број  1566                          Службени лист општине Инђија                         Четвртак 12. октобар 2018.

саобраћајницу (раскрсница улица Новосадске, Ђорђа 
Војиновића, Филипа Вишњића и Милана Ракића), 
трасу државног пута IIa реда бр.100, положај у оквиру 
насеља, претежна намена становања, су елементи 
који овом простору дају добре просторно-саобраћајне 
предиспозиције за развој.

 Садржаји у обухвату Плана биће примарно 
везани преко саобраћајног прикључка на ГНС (кружна 
раскрсница) и насељске саобраћајне мреже нижег 
хијерархијског нивоа – сабирна насељска саобраћајница 
у улици Ђорђа Војиновића, што се може сматрати 
врло повољним с обзиром на значај и будућу намену 
посматраног подручја.

 Саобраћајно решење у оквиру обухвата Плана је 
конципирано тако да се омогући квалитетан излазак на 
насељску саобраћајну мрежу преко система сабирних и 
приступних саобраћајница (у улицама Бранка Ћопића и 
Бачкој), са одговарајућим бројем прикључења на путну – 
уличну мрежу (сабирна саобраћајница у улици Ђорђа 
Војиновића). Саобраћајни прикључци (колски прилази) 
се морају изградити са свим неопходним елементима 
који ће омогућити безбедно и неометано прикључивање, 
без утицаја на безбедност и проточност саобраћајних 
токова.

 Основни саобраћајни приступ предметном 
блоку биће омогућен са главне насељске саобраћајнице 
(ГНС) - државног пута преко одговарајућег саобраћајног 
прилаза – на кружну раскрсницу. Алтернативни приступ 
до стамбених садржаја и комплекса гробља биће 
реализован преко система приступних саобраћајница са 
одговарајућим елементима саобраћајне доступности и 
приступачности.

 У оквиру површина за јавне намене – 
коридора главне (делимично), сабирних и приступних 
саобраћајнице као и осталих пешачких и пешачко-
колских површина потребна је делимична изградња / 
реконструкција / рехабилитација и опремање са свим 
елементима који ће омогућити безбедно и неометано 
кретање свих друмских превозних средстава, уз 
обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих 
саобраћајних површина. Такође, у оквиру регулације 
предметних саобраћајница потребно је реализовати и 
елементе за кретање немоторним начином (пешачке и 
бициклистичке стазе/траке).

 У претходном периоду је извршена 
реконструкција раскрснице улица Новосадске, 
Ђорђа Војиновића, Филипа Вишњића и Милана 
Ракића (раскрсница са пресецањем саобраћајних 
струја => кружна раскрсница), на траси ДП бр. 100, што 
је значајно допринело повећању нивоа безбедности и 
протока саобраћаја у оквиру предметног саобраћајног 
чвора у насељу Инђија.

 Површине за стационарни саобраћај у оквиру 
јавне површине уличних коридора нису предвиђене, па 

ће се потребе за паркирањем решавати у оквиру парцела 
стамбених површина и комплекса гробља.

6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре

 Општи услов за изградњу/реконструкцију 
саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних и 
пројеката за грађевинску дозволу, за све саобраћајне 
капацитете уз поштовање 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 и 24/18);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и 
други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, 
бр. 50/11);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.

 Главна насељска саобраћајница (траса ДП 
бр. 100 кроз насеље – део улице Новосадске):
- задржава се постојећа регулација главне насељске 
саобраћајнице,
- коловоз ширине 7,0 (2х3,5) m осим у делу где је ГНС 
део ДП II реда (2х7,1 m са разделом од 2,0 m),
- рачунска брзина Vrac = 50 km/h,
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај,
- једнострани нагиб коловоза,
- укрштање са категорисаном путном мрежом: 
површинске (сигналисане) раскрснице,
- укрштање са железничком пругом: у нивоу – 
сигналисани путни прелази,
- паркирање у оквиру коридора: дозвољено,
- терминали јавног превоза: аутобуске нише у дужини од 
35 m, где год за то постоје просторне могућности.

 Сабирнe насељскe саобраћајницe (улице Ђорђа 
Војиновића и Бранка Ћопића):
- коловоз ширине 6,0 (2х3,0) m (минимум 5,0 (2х2,5 m)),
- рачунска брзина Vrac = 50 km/h,
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај,
- једнострани нагиб коловоза,
- укрштање са насељском мрежом: површинске 
(сигналисане) раскрснице,
- паркирање у оквиру коридора: дозвољено,
- терминали јавног превоза: аутобуске нише у дужини од 
35 m, где год за то постоје просторне могућности.

 Приступнe насељскe саобраћајницe (улице 
Бачка и део Бранка Ћопића):
- задржавају се постојеће регулације приступних 
насељских саобраћајница,
- коловоз ширине 5,0 (2х2,5) m за двосмерни саобраћај, 
3,0 m за једносмерни саобраћај,
- носивост коловоза за лаки саобраћај,
- једнострани нагиб коловоза,
- укрштање са насељском мрежом: површинске 
(сигналисане) раскрснице,
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- паркирање у оквиру коридора: није дозвољено.

Пешачке стазе

 Пешачке стазе пројектовати/градити са 
минималном ширином од 1,0 m у оквиру насељске 
мреже стаза за пешачка кретања.

 Пешачке стазе градити са савременим застором 
(асфалт, бетон, префабриковани елементи).

Бициклистички саобраћај

 Бициклистичка саобраћај ће се одвијати по 
површинама за динамички саобраћај, уз обавезну 
примену режимско-регулаторних мера (саобраћајна 
сигнализација, зона умирења саобраћаја и друго) за 
безбедно кретање ових учесника у саобраћају.

Стационарни саобраћај

 Саобраћајно-манипулативна површина 
код комплекса гробља се задржава и проширује са 
недостајућим бројем паркинг места (ПМ). У оквиру 
ове површине дефинисан је терминус ЈГПП-а са свим 
неопходним елементима за прихват аутобуса и путника. 
Изабрани систем паркирања је управан, са димензијама 
ПМ (L x B) = 4,8 х 2,3 m.

6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну 
инфраструктуру

 Грађевинским парцелама обезбедити колски 
прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу, 
минималне ширине од 2,5 m са одговарајућим 
полупречницима кривине условљених меродавним 
возилом (ПА, КВ2). Пешачки прилаз је минималне 
ширине од 1,2 m.

6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне 
инфраструктуре

 Хидротехничке инсталације које се планирају 
обухватају:
- водовод (снабдевање објеката водом и противпожарна 
хидрантска мрежа),
- фекална канализација,
- кишна канализација.

 Водоводном мрежом потребно је обезбедити 
снабдевање свих објеката питком водом, као и водом 
за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег 
пречника и притиска). На простору обухваћеном овим 
Планом налази се постојећа насељска водоводна мрежа 
и то:
- У улици Ђорђа Војновића, до раскрснице са 
Сретењском, налази се вод ø250 mm, а од раскрснице па 
до краја улице, положена је цев ø110 mm;

- У улици Бранка Ћопића постоји делимично изграђена 
водоводна мрежа. На потезу од улице Ђорђа Војновиће 
до ул. Бошка Бухе не постоји мрежа. Од раскрснице са 
ул. Бошка Бухе до раскрснице са ул. Књаза Милоша 
налази се вод ø110 mm;
- У улици Бачка постоји делимично изведена мрежа ø110 
mm од раскрснице са улици Бранка Ћопића до скретања 
у ул. Бачкој, док је у слепом делу улици Бачка изведена 
мрежа ø80 mm.

 Сви новопланирани објекти ће се снабдевати 
водом прикључењем на насељски водоводни систем, 
према условима и сагласностима надлежног комуналног 
предузећа. По потреби извршити реконструкцију 
постојећих уличних водова, како би се обезбедиле 
потребне количине воде.

 Фекалном канализацијом ће се омогућити 
одвођење употребљене санитарне воде преко постојећег 
колектора фекалне канализације до црпне станице 
регионалне канализације, одакле се вода потискује ка 
постројењу за пречишћавање отпадних вода.

 На простору обухваћеном овим Планом налази 
се постојећа насељска канализациона мрежа и то:
- у улици Ђорђа Војновића налази се колектор ø250 mm 
лоциран једним делом у зеленом појасу улице, а једним 
делом је позиционирана у коловозу,
- у улици Бранка Ћопића налази се постојећи колектор 
ø250 mm позициониран у коловозу, док у улици Бачкој 
нема инсталација канализације.

 Атмосферском канализацијом треба омогућити 
одвођење атмосферских вода са саобраћајница, 
кровова и осталих површина у предметном блоку до 
реципијента, Инђијског потока. Атмосферске воде са 
кровова објеката, саобраћајних и манипулативних ће се 
прикупити засебном мрежом и усмеравати ка отвореној 
каналској мрежи положеној уз уличне саобраћајнице. 
Атмосферске воде, у зависности од порекла, ће се 
упуштати у реципијент након адекватног третмана. Тако 
ће се зауљене атмосферске воде упуштати у реципијент 
тек након третирања на одгаварајућем уређају (сепаратор, 
таложник). Изливи атмосферских и пречишћених вода 
у реципијенте морају бити изведени тако да не дође до 
деградирања и нарушавања стабилности обала потока.

6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне 
инфраструктуре

Снабдевање водом
- Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити 
из насељског водовода, са контролом улазног притиска, 
у циљу заштите рада постројења и градске водоводне 
мреже од прецрпљења.
- Планирану водоводну мрежу комплекса прикључити на 
постојећу насељску водоводну мрежу, према претходно 
прибављеним условима и сагласностима од стране 
недлежног комуналног предузећа.
- На мрежи предвидети максималан број деоничних 
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затварача, ваздушних вентила и муљни испуст.
- Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је 
могуће мање слепих водова.
- Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према 
важећим прописима и стандардима.
- Трасе водовода водити у зеленом појасу дуж 
саобраћајнице.
- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са 
осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном 
заштитном цеви.
- Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0-1,20 m 
од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног 
оптерећења.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
- Канализацију радити по сепаратном систему.
- Системом фекалне канализације покрити цело 
подручје у обухвату Плана и обезбедити прикључке за 
све привредне субјекте.
- 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 (не препоручују се бетонске цеви).
- Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете 
коловоза.
- Изградити атмосферску канализациону мрежу са 
сливницима и системом ригола и каналета.
- Сливнике радити са таложницима за песак или 
предвидети таложнице за песак пре улива у сепаратор 
масти и уља.
- Трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице.
- Реципијент је отворена каналска мрежа, Инђијски 
поток.
- Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да 
буде 0,5 m изнад дна канала у који се уливају.
- Све радове извести уз претходно прибављене услове и 
сагласности надлежног комуналног предузећа.

6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну 
инфраструктуру

- прикључење на насељску водоводну мрежу 
извести према претходно прибављеним условима и 
сагласностима надлежног комуналног предузећа;
- пројектом водоводног прикључка треба предвидети 
постављање водомера. Водомер поставити у шахт 
минималних димензија 1,2х1,2 m на мин. 2,0 m од 
регулационе линије;
- пројектовање прикључка - цевовода предвидети од 
ПВЦ цеви, профила минимум Ø160 mm за фекалну 
канализацију, односно Ø200 mm за атмосферску 
канализацију, на дубини која је прилагођена типу 
прикључења (на цев или преко шахта насељске 
канализације);
- гранични ревизиони шахт извести 1,0 m од регулационе 
линије;
- све радове извести уз претходно прибављене услове и 
сагласности надлежног комуналног предузећа.

6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6.3.1. Услови за уређење електроенергетске 
инфраструктуре

 Напајање електричном енергијом потрошача у 
обухвату Плана, обезбеђено је из трафостанице 110/20 
kV „Инђија“, инсталисане снаге 2х31,5 MVA, преко 20 kV 
извода „Стеван Сремац“ и постојећих дистрибутивних 
трафостаница 20/0,4 kV („Вашариште“, „Ново гробље“, 
„Бешчански пут“ и „Милана Чакширана“.

 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, 
постављањем на бетонске и челично-решеткасте 
стубове.

 Планирана електроенергетска мрежа ће бити 
надземна на бетонским и гвоздено-решеткастим 
стубовима и подземна.

 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 
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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 
прилика у мрежи решаваће се локално, по потреби, 
изградњом нових средњенапонских и нисконапонских 
објеката. Градиће се углавном монтажно-бетонске, 
компактне и стубне трафостанице.

 Тип трансформаторске станице (стубна, 
монтажно - бетонска, компактна) 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 реконструисати, тј. градити 
нову, у складу са новим технологијама развоја расветних 
тела и захтевима енергетске ефикасности.

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

6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске 
инфраструктуре

 Електроенергетска мрежа у насељу ће бити 
надземна, грађена на бетонским и гвоздено решеткастим 
стубовима и подземна, 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“, број 65/88 и 
„Службени лист СРЈ“, број 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 
становања и парковским и зеленим површинама, где је 
електроенергетска мрежа грађена подземно, поставити 
на стубове расвете или декоративне канделабре поред 
саобраћајница и пешачких стаза,
- у осталим зонама где је надземна електроенергетска 
мрежа, расветна тела поставити на стубове 
електроенергетске мреже,
- користити расветна тела у складу са новим технологијама 
развоја и захтевима енергетске ефикасности.

 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 
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,
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- 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.

 Услови за реконструкцију надземне 
електроенергетске мреже и објеката 
трансформаторских станица

 Реконструкција надземних водова свих 
напонских нивоа и објеката трансформаторских станица 
вршиће се на основу овог Плана и услова надлежних 
оператора преносног и дистрибутивног система 
електричне енергије, 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.

 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;

6.3.3. 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, прикључење таквих купаца електричне 
енергије обезбедиће се изградњом дистрибутивних 
трансформаторских станица на јавној површини. 
Потребан број трансформаторских станица ће зависити 
од броја купаца и захтеване максималне једновремене 
снаге.

6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6.4.1. Услови за уређење термоенергетске 
инфраструктуре

 У обухвату ПДР-а постоји изграђена 
дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских 
цеви. Проширење постојеће дистрибутивне гасоводне 
мреже није планирано, а нови потрошачи се могу 
прикључити на постојећу дистрибутивну гасоводну 
мрежу према условима и сагласности од надлежног 
дистрибутера за гас.

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

 У заштитном појасу гасовода не смеју 
се изводити радови и друге активности, изузев 
пољопривредних радова дубине до 0,5 m, без писменог 
одобрења оператора 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.
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 Приликом изградње гасовода укрштање 
гасовода и јавних путева врши се у складу са захтевима 
овог Правилника о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 
16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и условима 
управљача јавног пута.

6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске 
инфраструктуре

Правила уређења и грађења за гасоводе притиска до 
16 бара

 Приликом пројектовања, изградње и 

експлоатације дистрибутивне гасоводне мреже 
испоштовати услове који су дати у Правилнику о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 bar 
(„Службени гласник РС“, бр. 86/15).

 У насељеним местима гасовод се по правилу 
гради у регулационом појасу саобраћајница, у 
инфраструктурним коридорима.
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Табела 4. Минимална хоризонтална растојања 
подземних гасовода од надземне електромреже и 
стубова далековода

Минимално растојање
Називни напон при укрштању 

(m)
при 

паралелном 
вођењу (m)

1 kV ≥ U 1 1
1 kV < U ≤ 20 kV 2 2
20 kV < U ≤ 35 kV 5 10
35 kV < U 10 15

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

 Приликом укрштања, гасовод се по правилу 
поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити 
испод, неопходно је применити додатне мере ради 
спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.

 На укрштању гасовода са путевима, каналима, 
далеководима називног напона преко 35 kV, угао осе 

гасовода према тим објектима мора да износи између 
60° и 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.

Табела 5. Минимална дубина укопавања чeличних 
и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, код 
укрштања са другим објектима

Објекат
Минимална 
дубина 
укопавања (cm)

до дна одводних канала путева 100
до горње коте коловозне 
конструкције пута

135

6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску 
инфраструктуру

 Прикључење на гасоводну инфраструктуру 
извести у складу са условима и сагласностима добијеним 
од надлежног дистрибутера за гас ЈП „ИНГАС“ и у складу 
са одредбама Правилника о условима за несметану 
и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 

притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, бр. 86/15).

6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) 
ИНФРАСТРУКТУРА

6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре

 Месна електронска комуникациона мрежа 
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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.

 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.

6.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе 
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 
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,
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- 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. Заштитна цев 
за електроенергетски кабл треба да буде од добро 
проводљивог материјала, а за EK каблове од лоше 
проводљивог материјала,
- на местима укрштања све будуће подземне инсталације, 
обавезно положити испод наведених постојећих EK 
инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 
90 степени, али не сме бити мањи од 45 степени,
- 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.

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, 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),
- објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ 
опреме може бити зидани или монтажни,
- комплекс са електронском комуникационом опремом и 
антенски стуб морају бити ограђени,
- напајање електричном енергијом вршиће се из 
нисконапонске мреже 0,4 кV,
- до комплекса за смештај мобилне комуникационе 
опреме и антенских стубова са антенама обезбедити 
приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне 
саобраћајнице,
- слободне површине комплекса озеленити.

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

 ИПАН, МСАН, 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.

6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру

- Прикључење корисника на електронску комуникациону 
мрежу извести подземним или надземним прикључком, 
по условима надлежног предузећа.
- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима 
и преласка на нову технологију развоја у области ЕК 
потребно је обезбедити приступ свим планираним 
објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК 
окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме, 
унутар парцеле корисника, или до објекта на јавној 
површини.

6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

 У контексту успешне реализације плана 
озелењавања, неопходно је поштовати просторне 
диспозиције категорија зеленила дефинисаних овим 
Планом.

 Планиране категорије зелених површина ће 
бити груписане у три основне групе:
- зелене површине јавног коришћења,
- зелене површине ограниченог коришћења,
- зелене површине специјалне намене.

6.6.1. Зелене површине јавног коришћења

Улично зеленило

 Основни задатак ових зелених површина 
је да изолују пешачке токове и објекте од колског 
саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и 
микроклиматске услове и повећају естетске квалитете 
насељског пејсажа.

 Формирати једностране и двостране дрвореде, 
или засаде од шибља у свим улицама у којима дрвореди 
нису формирани и у којима постоји довољна ширина 
уличног профила.

 У ширим уличним профилима могуће је 
формирати групе садница лишћара и четинара са 
спратом шибља. Ради безбедности саобраћаја дрвеће 
садити на 2,0 m од ивице коловоза, а шибље 2,0 m од 
ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не би 
требало да буде мање од 4,5-7,0 m што зависи од избора 
врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 
5,0 m, а у зависности од врсте креће се од 5-15,0 m.

 У оквиру уличних коридора је потребно 
формирати улично зеленило које ће чинити, у 
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зависности од његове ширине, високи лишћари, средњи 
и ниски лишћари, партерно зеленило, или само травне 
површине.

Парк

 Парк представља зелену површину, 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 контексту треба уредити површине 
намењене парковском зеленилу.

 Зонирањем површина могу се издвојити следеће 
функционалне зоне од укупне површине парка:
- миран одмор и шетња 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.

 Парковску површину хортикултурно обрадити 
у пејзажном стилу, у складу са концептом организације 
простора, формирањем групације зеленила различите 
спратности са декоративним, партерним и солитерним 
садницама (препоручује се примена минимум 50% 
аутохтоних врста), изградити шетне стазе и допунити 
мобилијаром.

 За парковско уређење се предлажу декоративне 
саднице лишћара и четинара (Tilia sp., Betula sp., So-
phora sp., Cercis sp., Malus sp. Picea sp. Chamaecypalis 
sp.), као и партерно зеленило (разне врсте листопадног, 
зимзеленог и четинарског шибља).

6.6.2. Зелене површине ограниченог коришћења

Зелене површине у оквиру становања

Зелене површине у оквиру породичног становања

 У укупном билансу територије под зеленилом, 
ова категорија зеленила има великог удела, јер је 
претежна намена у обухвату Плана 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 пејсажом и општим условима средине. 
Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован 
травњак. Проценат озелењености грађевинских парцела 
треба да буде најмање 30%.

Зелене површине у оквиру становања са радом

 Зелене површине у оквиру становања са радом 
треба да чине мин. 30% површине парцеле, да обезбеде 
хигијенске услове становања и рада формирањем 
заштитног зеленила око радних 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.

6.6.3. Зелене површине специјалне намене

Зелене површине гробља

 Зелене површине гробља спадају у зелене 
површине специјалне намене. Концепцијом уређења 
гробља остварен је норматив да у оквиру граница 
комплекса буде под зеленилом мин. 20% површине.

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

 Избор садног материјала треба да је такав да 
се избегава 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.

 Концепт озелењавања подразумева да део 
површина у оквиру постојећег, као и новопланираног 
гробља, буду парковски уређене. То су површине уз 
прилазни пут, уз паркинг простор на гробљу и уз капелу.

 Дуж алеја опроштаја, у ширим зеленим тракама, 
формираће се дрвореди од различитих четинара у свакој 
алеји: Picea omorica, Picea pungens, Thuja orientalis, 
Chamaecyparis lavsoniana, а у складу са просторним 
могућностима и у комбинацији са декоративним врстама 
шибља. Неопходно је спроводити и индивидуално 
озелењавање и оплемењивање самих гробних места, те 
уколико постоје могућности, избор садница ограничити 
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на руже и перене (вишегодишње цвеће).

 Све слободне површине затравити смешом 
трава отпорном на гажење.

 Овако формирано зеленило у оквиру комплекса 
гробља, оствариће санитарно-хигијенскu (заштиту 
од ветра, инсолације, еозије) и декоративно-естетску 
функцију.

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

6.6.4. Општи услови за озелењавање

 Да би озелењавање насеља дало очекиване 
резултате у будућности неопходно је:
- Поштовати просторне диспозиције разних категорија 
зеленила дефинисаних овим Планом;
- Поштовати проценат заступљености разних категорија 
зеленила у зонама и целинама основних намена у 
насељу;
- 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. Озелењавање ускладити са подземном и 
надземном инфраструктуром и техничким нормативима 
за пројектовање зелених површина.

Дрвеће садити на минималној удаљености од:
- водовода    1,5 m,
- канализације    1,5 m,
- електрокабла    2,0 m,
- ек мреже    1,5 m,
- гасовода    1,5 m. 

 Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, а 
саднице I класе мин. 4-5 година старости.

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

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

7.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА

 Ha предметном подручју се налазе:
- Спомен обележје палим борцима и жртвама 
фашистичког терора (налази се поред градске капеле 
на Новом гробљу) улица Бранка Ћопића бб (улаз je из 
улице Ђорђа Војновића) - Статус објекта/обележја: 
Непокретно културно добро - знаменито место 
(Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска 
Митровица бр. 100/85 од 04.10.1986. године);
- Заједничка костурница посмртних остатака пренетих 

са римокатоличког гробља (лево од улаза на Средње 
гробље). Ha крају гробљанске парцеле уз зид улице 
Ђорђа Војновића бб - Статус објекта/обележја: Добро 
под претходном заштитом.

 За предметно подручје важе следеће мере 
заштите непокретних културних добара и евидентираних 
непокретности која уживају претходну заштиту:
- Очување постојеће уличне матрице и карактеристика 
просторне организације;
- Дозвољена je промена хоризонталне регулације улице 
и положаја грађевинске линије на парцелама;
- Забрањено je увођење производних делатности које 
могу угрозити човекову животну средину;
- Забрањено je депоновање штетних и запаљивих 
материја у посматраном простору;
- Очување евидентираних визура и непокретних добара 
као реперних објеката;
- За непокретна културна добра у зони обухвата Плана 
забрањена је њихова доградња и надградња, промена 
изгледа, ако и подизање сталних и привремених објеката 
на удаљености мањој 10 m;
- За све интервенције на непокретним културним добрима 
и припадајућој парцели потребни су појединачни услови 
службе заштите.

Услови заштите археолошког наслеђа

 Програм заштите археолошког наслеђа састоји 
се од следећих услова и мера заштите:
- Обавезно je прибављање услова и сагласности службе 
заштите утврђеним по сваком појединачном захтеву 
Инвеститора за изградњу;
- Обавезан je археолошки надзор од стране стручне 
службе овог Завода приликом извођења земљаних 
радова;
- Aко се у току извођења грађевинских и других радова 
наиђе на археолошка налазишта или археолошке 
предмете извођач радова je дужан да одмах без одлагања 
прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту 
споменика културе у Сремској Митровици, као и да 
предузме мере да се налази не униште и не оштете и да 
се сачувају 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;
- Обавезна je пријава почетка земљаних радова Заводу 
за заштиту споменика културе у Сремској Митровици.

7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА

 На простору обухвата Плана, нема заштићених 
подручја ни предложених природних добара за заштиту.
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Заштиту биодиверзитета урбаних подручја остварити 
кроз уређење зелених површина, уз примену аутохтoних 
дрвенастих врста минимум 20% (оптимум 50%) и 20% 
четинарских врста. Избегавати примену инвазивних 
врта. Ha нашим подручјима инвазивне су следеће биљне 
врсте: циганско пepje (Asclepias syriaca), јасенолисни 
jaвop (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandu-
losa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић 
(Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), 
пенсилвански длакави jасен (Fraxinus pennsylvanica) 
трновац (Gledichia thachantos), жива ограда (Lycium 
halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus in-
serta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа 
(Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем (Robinia pseu-
doacacia) и сибирски брест (Ulmus pumila).

 Пронађена геолошка и палеонтолошка 
документа (фосили, минерали, кристали и др.) за које се 
претпоставља да имају заштићену природну вредност, 
налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у 
року од осам дана од дана проналаска и предузме мере 
заштите од уништења, оштећења или крађе.

8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ

 Енергетски ефикасна градња подразумева 
изградњу објеката на начин да се обезбеди удобан 
и комфоран боравак у објекту у свим временским 
условима, са што мање утрошене енергије. Без обзира 
да ли је реч о техничким или нетехничким мерама, или 
о променама у понашању, све мере подразумевају исти, 
или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда. 
У контексту одрживог развоја, где се подразумева развој 
који задовољава данашње потребе, а при том се не 
угрожава могућност да и будуће генерације задовоље 
своје потребе, може се говорити и о одрживој градњи.

 Важно је истаћи међутим, да мере за даље 
побољшавање енергетских карактеристика садржаја 
не смеју да буду у супротности са другим суштинским 
захтевима, као што су приступачност, рационалност и 
намеравано коришћење објеката и садржаја.

 Енергетски ефикасна изградња реализује се:
- правилним избором локације и добром оријентацијом 
објеката (пројектовањем и позиционирањем објеката 
према климатским аспектима, изложености сунцу и 
утицају суседних објеката),
- коришћењем нових конструктивних решења 
са традиционалним и савременим грађевинским 
материјалима који нису штетни по окружење (еколошки 
материјали),
- применом адекватног омотача објекта (топлотна 
изолација зидова, кровова и подних површина), 
применом прозора са адекватним карактеристикама 
(ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере),
- реализацијом пасивних соларних мера, као што су: 
максимално коришћење сунчеве енергије за загревање 
објекта (оријентација објекта према јужној, односно 

источној страни света), заштита од сунца, природна 
вентилација и сл,
- изградњом објеката за производњу енергије на 
бази алтернативних и обновљивих извора енергије 
(коришћењем локалних обновљивих извора енергије),
- уградњом савремених система грејања, хлађења и 
вентилације објекта, уградњом адекватних система 
за одвођење дима, система за грејање потрошне воде, 
система за снабдевање питком водом и уградњом 
савремених система осветљења (примена савремених 
сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног 
квалитета осветљености), електричних инсталација и 
остале електричне опреме,
- подизањем зеленила у складу са планским решењем 
(смањење загревања тла и стварање амбијента сличног 
природном),
- садњом аутохтоних врста и неинвазивних адаптивних 
биљних сорти чиме се чува локални биодиверзитет.

 Одржива градња мора да осигура квалитет 
изградње (конструкција и обликовање) и трајност, уз 
финансијску, економску и еколошку прихватљивост.

 Коришћењем биљних врста које су отпорне на 
сушу и којима погодују услови на нашим просторима 
(аутохтоне врсте) смањује се потреба за наводњавањем, 
што уједно представља уштеду воде и енергије. Садња 
аутохтоних врста и неинвазивних адаптивних биљних 
сорти чува локални биодиверзитет.

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

 С обзиром да је анализом постојећег стања 
животне средине у обухвату Плана уочен одређени 
степен деградације природних ресурса, као последице 
кумулативног дејства постојећих садржаја, пре свега 
Селект млекаре и постојећег комплекса гробља, 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 свих корисника на подручју 
обухвата Плана,
- све отпадне воде некомуналне природе, испуштати 
уз обавезно претходно пречишћавање у градску 
канализациону мрежу,
- извршити реконструкцију и редовно одржавање 
каналске мреже за одвођење атмосферских вода,
- непосредно уз комплекс гробља поставити пијезометре 
за праћење квалитета подземних вода,
- предвидети простор за компостирање биоразградивог 
отпада који се генерише на подручју гробља,
- редовно вођење евиденције о емисији отпадних 
материја у воду ваздух и земљиште као и о свим 
врстама отпада, у складу са Локалним регистром извора 
загађивања општине Инђија,
- решити проблем уклањања отпада животињског 
порекла са територије насеља у складу са Законом о 
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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“, број 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“, број 114/08).

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

10.1. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

 Заштита од елементарних непогода подразумева 
планирање простора у односу на могуће природне и 
друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи, 
или да проузрокују штету већег обима на простору за 
који се План ради, као и прописивање мера заштите за 
спречавање елементарних непогода, или ублажавање 
њиховог дејства. Законом о ванредним ситуацијама 
установљене су обавезе, мере и начини деловања, 
проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама.

 Подручје обухваћено Планом може бити 
угрожено од земљотреса, пожара и метеоролошких 
појава: атмосферско пражњење, атмосферске падавине 
(киша, град, снег), ветрови. У протеклом периоду на 
посматраном подручју није било већих последица 
проузрокованих елементарним непогодама.

 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. Мере заштите од пожара обухватају 
урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите, 
односно подразумевају примену техничких прописа и 
стандарда који регулишу ову област при пројектовању 
и изградњи свих објеката који су планирани на овом 
простору.

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

 Одвођење сувишних атмосферских вода 
са саобраћајница, кровова и осталих површина на 
предметном простору обезбеђује се отвореним каналима 
који се налазе дуж саобраћајница, до реципијента - 
Инђијског потока.

 Заштита од града се обезбеђује лансирним 
(противградним) станицама са којих се током сезоне 
одбране од града испаљују противградне ракете. 
Према условима РХМЗС изградња нових објеката на 
одстојању мањем од 500 m од лансирнe станицe Сектора 
одбране од града, могућа је само по обезбеђењу посебне 
сагласности и мишљења ове институције.

 Најучесталији ветрови на посматраном подручју 
дувају из југоисточног правца (кошава) и северозападног 
правца. Основне мере заштите од ветра су дендролошке 
мере које подразумевају формирање одговарајућих 
ветрозаштитних појасева уз саобраћајнице.

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

 Заштита од техничко-технолошких несрећа 
обезбедиће се:
- предузимањем мера за спречавање истицања било које 
супстанце која је штетна или разарајућа по земљиште 
или његове особине,
- складиштење горива и природног гаса вршити у 
осигураним подручјима, у циљу спречавања истицања 
горива и мазива, а сличне услове применити на мазивна 
уља, течни отпад,
- паркирање грађевинских машина која ће радити 
приликом изградње нових објеката и површина вршити 
само на уређеним местима, уз предузимање посебних 
мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и 
нафтиним дериватима,
- 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,
- уколико дође до хаварије возила које носи опасне 
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материје у прашкастом или грануларном стању, на 
подручју обухвата Плана, зауставити саобраћај и 
обавестити специјализовану службу која обавља 
операцију уклањања опасног терета и асанацију 
коловоза,
- уколико дође до несреће возила или инсталација 
са течним опасним материјама, у обухвату Плана 
зауставити саобраћај, алармирати надлежну служба и 
специјализоване екипе за санацију несреће.

10.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 
РАТНИХ ДЕЈСТАВА

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

 У складу са Законом о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), чл. 
60. и чл. 62. ради заштите од елементарних непогода 
и других несрећа, привредна друштва и друга правна 
лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су 
да обезбеде да се становништво, односно запослени, 
склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.

 Као објекти за заштиту (код изградње нових 
објеката) користе се просторије, прилагођене за 
склањање људи и материјалних добара.

 Приликом изградње објеката у зони становања 
(парцеле намењене становању и парцеле намењене 
становању са радом), препорука је да се над подрумским 
просторијама или просторијама приземља (ако објекат 
нема изграђен подрум) гради ојачана плоча која може да 
издржи урушавање објекта.

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

 С обзиром да се на предметном простору 
могу очекивати и корисници са посебним потребама 
неопходно је обезбедити услове за несметано кретање 
истих у простору, у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, број 22/15).

 У том контексту треба предвидети пешачке 
стазе са рампама (одговарајућег нагиба и ширине) 
на местима денивелације између разних категорија 
саобраћајних површина. Из истих разлога, потребно 
је обезбедити и одређени минимални број паркинг 
места за хендикепирана лица на планираним паркинг 
површинама.

 Поред ових мера, приликом израде одговарајуће 

пројектно техничке документације за поједине 
грађевинске објекте, треба предвидети уобичајене мере 
за заштиту инвалидних лица у самим објектима, као 
што су прилагођавање улазне партије и омогућавање 
несметане комуникације унутар објекта.

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

 Планом су дефинисани услови за прикључење 
планираних садржаја на саобраћајну и комуналну 
инфраструктуру: водоводну и канализациону 
мрежу, електроенергетску мрежу, гасоводну мрежу 
и електронску комуникациону мрежу. Поред тога, 
прикључци на јавну комуналну мрежу се обавезно 
изводе према техничким условима и уз прибављену 
сагласност предузећа надлежног за одређену комуналну 
инфраструктуру.

 За потребе издавања локацијских услова 
и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити 
одређени минимални степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта, односно обезбедити прикључке 
на ону комуналну инфраструктуру која је неопходна 
за оптимално функционисање планираних објеката и 
уређених површина.

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 У циљу обезбеђивања реализације планских 
циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме 
и услове за изградњу свих планираних садржаја:
- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама 
изазваним земљотресом јачине VII-VIII степена 
сеизмичког интензитета за повратни период од 475 
година - према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-
98);
- При пројектовању и грађењу објеката придржавати 
се одредби техничких прописа и услова који конкретну 
област регулишу;
- При пројектовању и грађењу обавезно је придржавати 
се Закона о заштити од пожара;
- Спроводити мере заштите природних и радом 
створених вредности животне средине у складу са 
Законом о заштити животне средине.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА

2.1. ЗОНА СТАНОВАЊА

 Зона становања је овим Планом дефинисана 
породичном стамбеном изградњом и планираним 
комплексом становања са радом.
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Врста и намена објеката

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

2. Други објекат: 
Намена: пословни објекат, стамбени објекат, летња 
кухиња, гаража и оставе веће од 20 m2.

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.
При израдњи економских објеката и држања домаћих 
животиња придржавати се услова прописаних важећом 
Одлуком о држању домаћих животиња на територији 
општине Инђија.
На грађевинској парцели са нагибом терена од јавног 
пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни 
пут. Економско двориште се поставља иза стамбеног 
дворишта (наниже).

На парцели са нагибом терена према јавном путу 
(навише), у случају нове изградње, стамбено двориште 
се поставља на највишој коти тј. економско двориште 
може бити уз јавни пут, а економски објекти на 
грађевинској линији.

4. Помоћни објекат: 
Намена: гараже и оставе мање од 20 m2, 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.

 У зони породичног становања у стамбеном делу 
парцеле пословне делатности које се могу дозволити су 
из области: трговине на мало, угоститељства, услужних 
и занатских делатности.

 У овој зони, у оквиру економског дела парцеле 
пословна делатност која се може дозволити поред 
напред наведених је и трговина на велико, с тим да 
се обављањем те делатности не сме нарушити зона 
становања.

 Производне и занатске делатности у зони 
становања се могу дозволити уз обезбеђивање услова 
заштите животне средине.

 Изградња економског објекта - сточне стаје 

може се дозволити за максимални капацитет објекта 
- узгој пет условних грла (где се под условним грлом 
подразумева 500 kg „живе ваге“ животиња), уз 
задовољавање и других просторних услова наведених 
овим Планом. 

 Објекти за смештај стоке се граде под следећим 
условима:
- да су изграђени од тврдог материјала,
- да су удаљени од стамбених објеката најмање 15 m (мин 
5,0 m од улице када јер у питању парцела са нагибом 
терена према јавном путу - навише),
- да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, 
осоке и других нечистоћа,
- да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште 
која мора бити удаљено од стамбених објеката и 
водозахватних бунара мин 20,0 m,
- да су смештени у економском делу грађевинске 
парцеле,
- објекти морају бити снабдевени водом из насељског 
водовода.

 У случају да се пословање планира у основном 
(породичном) објекту део објекта који се намењују 
за пословне садржаје не може прећи половину бруто 
површине.

Услови за образовање грађевинске парцеле

 Услови за образовање грађевинске парцеле 
намењене породичном становању су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле 
је 10,0 m (изузетно 9,5 m), минимална површина парцеле 
је 300,0 m2,
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 
m (2х8,0 m), минимална површина је 500,0 m2 (2х250,0 
m2), а само у изетним случајевима 400,0 m2 (2х 200,0 
m2),
- за објекат у прекинутом низу минимална ширина 
парцеле је 12,0 m, минимална величина парцеле је 200,0 
m2.

 Услови за формирање грађевинске парцеле у 
оквиру зоне становања за парцеле намењене становању 
са радом су следећи: површина грађевинске парцеле 
износи минимално 600,0 m2, са ширином уличног 
фронта од минимално 15,0 m.

 На једној грађевинској парцели у изнетим 
случајевима може се дозволити градња два стамбена 
објекта под следећим условима:
- заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним 
и помоћним објектима може бити до 40%,
- растојање између два суседна објекта износи мин. 3,0 
m за приземље и 4,5 m за спратне објекте,
- стамбене објекте поставити тако да у случају поделе 
парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен 
директан или индиректан приступ на јавни пут.
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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 
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 објекта на парцели може се 
дозволити под следећим условима:
- основни габарит главног слободностојећег објекта са 
испадима може да се дозволи на минимално 1,0 m од 
границе парцеле претежно северне (односно западне) 
оријентације;
- основни габарит главног слободностојећег објекта 
(без испада) може да се дозволи на минимално 3,0 m 
од границе парцеле претежно јужне (односно источне) 
оријентације;
- oсновни габарит двојног објекта (без испада) може да 
се дозволи на минимално 4,0 m од границе парцеле;
- oсновни габарит главног 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 3,0 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 породичног становања: 40%.
Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 
породичног становања са радом: 50%.

Највећа дозвољена спратност

 Дозвољена спратност главног објекта је 
максимално П+2+Пк.
 Дозвољена спратност другог објекта је 
максимално П+1.
 Дозвољена спратност економског објекта је 
макс. П+Пк, ако се у поткровљу предвиђа складиштење 
хране за стоку.

 Дозвољена спратност помоћног објекта је 
макс. П.

 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).

 Удаљеност између главног и другог објекта, 
удаљеност између главног и помоћног објекта уз главни 
објекат не може бити мања од 4,0 m.

 Други објекат 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.

 Удаљеност економског објекта - сточна стаја од 
главног, односно другог објекта не може бити мања од 
15,0 m.

 Удаљеност економског објекта - ђубриште од 
главног односно, другог објекта не може бити мања од 
20,0 m и то нижој коти. Ђубриште се гради на минимално 
1,0 m од границе суседне парцеле уз услов да се гради 
ободни зид висине 1,0 m (да не би дошло до разасипања) 
и да је подлога водонепропусна.

 Међусобни размак између других и помоћних 
објеката уз економске објекте (на истој парцели) може 
бити 0,0 m односно минимално половина вишег објекта.

 Други и помоћни објекат уз главни објекат 
и економски објекат се граде у истој линији на делу 
бочног дворишта северне оријентације као и главни 
објекат, уз услов да се објекат од границе парцеле гради 
на минимално 1,0 m одстојања.

 Ако се економски делови парцеле граниче, 
дозвољен је међусобни размак других и помоћних 
објеката уз економске објекте на минимално 2,0 m, тј. 
други и помоћни објекат се не мора градити у истој 
линији са главним објектом уз услов да се он гради на 
минимално 1,0 m од границе парцеле.



Број 22, страна број  1582                          Службени лист општине Инђија                         Четвртак 12. октобар 2018.

 Други и помоћни објекат уз главни објекат 
на парцели где је двојни објекат се гради на 0,0 м од 
заједничке границе парцеле.

 Изградњом објеката на парцели не сме се 
нарушити граница парцеле, а одвођење атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
парцеле на којој се гради објекат.

 Ограде на регулационој линији могу бити 
транспарентне или комбинација зидане и транспарентне 
ограде, с тим да укупна висина ограде од коте тротоара 
не сме прећи висину од h=1,4 m.

 Транспарентна ограда се поставља на подзид 
висине максимално 0,2 m, а код комбинације зидани део 
ограде може ићи до висине од 0,9 m.

 Бочне стране и задња страна грађевинске 
парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом, 
транспарентном оградом, или зиданом оградом до 
висине максимално h=1,8 m.

 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 (разграничење 
стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и 
пословног/производног дела парцеле), уз услов да 
висина те ограде не може бити већа од висине спољне 
ограде.

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 сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне 
породичног становања мора се обезбедити колско-
пешачки прилаз ширине мин 2,5 m. За грађевинску 
парцелу намењену породичном становању са радом 
колско-пешачки прилаз је минималне ширине 4,0 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.

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 од 
1,2 m онда се она поставља 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.

 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 (најмање 
растојања од 1,5 m) - 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 (најмањег растојања 
од 2,5 m) - 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) - 1,2 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње 
фасаде изнад приземља.
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 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.

 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 међусобни 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 више од 1,8 m.

 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 слободним 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 
35o.

2.2. ЗОНА ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА

 Изградња ће се вршити у складу са важећим 
прописима који предметну област уређују и у складу са 
условима из овог Плана.

 Максимални индекс заузетости парцеле износи 
60%.

Намена објеката

 Планом су предвиђена два објекта у зони 
верског објекта, који чине јединствену просторно - 
функционалну и визуелну целину. То су:
- православна црква (храм) је постојећи, изграђен објекат 
намењен богослужењу верника Српске православне 
цркве, као и вршењу верских обреда - венчања, крштења 
и других,
- Светосавски дом - помоћни објекат у коме ће бити 
смештене: просторија за боравак и окупљање људи, 
канцеларије, котларница, мокри чвор и чајна кухиња.

Услови за изградњу Светосавског дома

 За наведене објекте важе следећи урбанистичко 
- технички услови:
- Израдити одговарајуће идејне и главне грађевинске 
пројекте у складу са законским прописима који се 
односе на ову врсту објеката;
- Приликом израде главног пројекта за објекте је могуће 
комбиновање затвореног, полуотвореног и наткривеног 
простора, али је битно да се при реализацији објекта 
остане у планираним габаритима (тачна позиција и 
габарити објеката су дати у графичком приказу број 
2.2.);
- Планирани објекат међусобно ускладити у 
функционалном и визуелно - естетском смислу са 
постојећим објектом на парцели (облик фасадних отвора, 
фасадни материјали и боје, врста кровног покривача и 
слично) како би се створила јединствена амбијектална 
целина;
- При избору материјала водити рачуна о њиховој 
отпорности са аспекта техничке и протипожарне 
заштите;
- Објекат пројектовати у скелетном армирано-
бетонском конструктивном систему у комбинацији са 
конструктивним зидовима од опеке;
- Фасаду малтерисати, па бојити паропропустљивом 
бојом прикладног колорита; Препоручује се 
комбиновање две боје на фасади;
- Обавезан је коси кров у облику свода;
- Као кровни покривач користити лим прикладне боје;
- Коту пода приземља подићи за мин. 0,60 m у односу 
на коту заштитног тротоара, односно поплочаног платоа 
око објекта;
- Висинску разлику између коте приземља и коте 
платоа, односно коте платоа и коте прилазних пешачких 
површина, савладати помоћу степеништа и рампи;
- Кота горњег кровног венца је макс. 5,0 m виша од коте 
заштитног тротоара;
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- Макс. висина објекта је 7,0 m (висина се рачуна од коте 
платоа, тј заштитног тротоара објекта до коте врха калоте 
куполе, с тим што ће на свакој куполи бити постављени 
још кугла и крст).

2.3. ЗОНА КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА

Гробље
 
 Уређење и изградњу радити у складу са Законом 
и правилницима који ову област регулишу. Код изразито 
архитектонске концепције гробља однос површина 
за сахрањивање према осталим садржајима је 60:40% 
док је код пејсажне 40:60%. Функционална подела 
новог гробља (ако се ради о изразито архитектонској 
концепцији гробља) треба да се састоји од следећих 
односа:
- 60% намењено гробним местима,
- 20% заштитни зелени појас и парковски обликован 
простор,
- 16% површине за саобраћајнице (коловоз, пешачке 
стазе, паркинг површине),
- 3% трг за испраћај,
- 1% остали садржаји.

 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. 
Уз комплекс гробља обезбедити простор за паркирање 
аутомобила и бицикла.

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

 За подручје обухвата Плана нема детаљних 
података о инжењерско-геолошким истраживањима.

 Основну геолошку грађу терена насеља Инђија 
чини лес, састављен од више лесних складова. Дебљина 
лесног слоја варира и креће се од 10 m до 20 m. Лес је 
специфична прашинаста творевина еолског порекла, са 
доста уједначеним гранулометријским саставом. Услед 
велике порозности и пропустљивости леса, на лесној 
тераси се осећа одсуство површинске акумулације вода. 
Носивост сувог леса неоштећене структуре је велика 
и креће се између 1,5-2 kg/cm2. На основу наведеног 
може се закључити да под-ручје обухвата Плана има 
релативно повољну геомеханичку структуру, без 
изразитијих просторних ограничења.

 Према расположивим сазнањима, предметно 
подручје не располаже минералним богатством 
значајним за експлоатацију и истовремено представља 
недовољно истражено подручје и у том контексту нема 
ограничења за изградњу објеката.

 На територији обухвата Плана не налази се 
лежиште геотермалних вода, нема површинских токова, 
а сувишне атмосферске воде прихватају отворени 
канали дуж саобраћајница. Насеље није угрожено од 
штетног дејства високих нивоа подземне воде, односно 
већи део општине Инђија је са дубоким нивоом воде 
I издани. Са инжењерско-геолошког аспекта овакви 
терени су оцењени као најпогоднији за урбанизацију, без 
ограничења у коришћењу, али уз уважавање локалних 
инжењерско-геолошких карактеристика терена.

 Према постојећој геолошко-геотехничкој 
документацији, коришћеној при изради Планова вишег 
реда, нису регистровани морфолошки облици који 
указују на процес клизања.

 На предметном простору се налази стабилан 
заравњен терен чије апсолутне коте износе од 113–123 
мнв.

 Изградња објеката мора бити пројектована 
и изведена према свим условима противпожарне 
и сеизмичке заштите (VII-VIII степен сеизмичког 
интензитета према ЕМС-98), што подразумева примену 
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, 
спратност објеката и др., као и строго поштовање и 
примену важећих законских прописа за пројектовање и 
градњу објеката у сеизмичким подручјима.

 Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка 
истраживања обавезно се врше за потребе просторног 
и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње 
грађевинских и других објеката ради дефинисања 
инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње 
и/или санације, као и других карактеристика геолошке 
средине.

 Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно 
од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о 
геотехничким условима изградње, израђен према 
прописима о геолошким истраживањима.

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

 Израда урбанистичког пројекта предвиђена је за 
урбанистичко-архитектонску разраду новог насељског 
гробља, као и у случају када општински орган процени 
да је због специфичности и комплексности планираних 
садржаја то неопходно, за изградњу објеката за које 
је Законом о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине предвиђено издавање 
интегрисане дозволе, као и у случајевима предвиђеним 
Планом генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11).
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 Није предвиђена израда урбанистичко-
архитектонског конкурса за простор у обухвату Плана.

5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ 
ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

 Планом детаљне регулације улице Ђорђа 
Војновића и комплекса новог гробља у насељу Инђија 
постигнути су следећи урбанистички параметри:

 Планиране површине које заузимају парцеле 
намењене породичном становању 52,21% укупне 
површине у обухвату Плана.

 Површина коју заузимају гробља износи 32,33% 
укупне површине у обухвату Плана.

 Саобраћајне површине (улични коридори, 
паркинг површине) заузимају 13,13% укупне површине 
у обухвату Плана.

6. ПРИМЕНА ПЛАНА

 Могућа је етапност (фазност) реализације Плана – 
потребном пројектно техничком документацијом ће 
се дефинисати обим изградње у свакој од планираних 
етапа.

 Спровођење Плана вршиће се фазно:
- израдом пројеката препарцелације,
- израдом урбанистичких пројеката за урбанистичко-
архитектонску разраду новог насељског гробља 
(површине намењене проширењу гробља) и локације за 
које општински орган процени да је због специфичности 
и комплексности планираних садржаја то неопходно,
- издавањем локацијских услова и грађевинских дозвола 
за садржаје за које су овим 
 Планом утврђена правила уређења и грађења.

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-499/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------

 1085
 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. Закон и 47/18), члана 
37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 9/13– пречишћен текст и 
7/18), а у вези тачке 1. и 6. Закључка Владе Републике 
Србије 05 Број: 023-4329/2017 од 11. маја 2017. године и 
тачке 1. Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-
6581/2018 од 12. јула 2018. године
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 11. октобра 2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА ПО ОСНОВУ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ 
ПРИХОДА ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗГРАДА Д.О.О. БЕОГРАД

1. Скупштина општине Инђија, одобрава да се као 
мера Унапред припремљеног плана реорганизације 
субјекта приватизације Друштво за одржавање зграда 
д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 
бр. 6. ПИБ: 103874351, матични број: 20034378, отпише 
потраживање општине Инђија према Друштву за 
одржавање зграда д.о.о. Београд, по основу уступљених 
јавних прихода буџета локалне самоуправе, са стањем 
на дан 31. децембар 2017. године утврђеним Записником 
Министарства финансија – Пореска управа – Филијала 
Савски венац, број 47-03-797/18 од 08.03.2018. године 
и то:
- на рачуну 711111 на име главног дуга у износу од 
53.259,71 динара, на име камате у износу од 65.980,52 
динара, а што укупно износи 119.240,24 динара
- у оквиру рачуна 840-4848-37 на име главног дуга у 
износу од 47.822,06 динара, на име камате у износу од од 
11.576,50 динара, а што укупно износи 59.398,56 динара.
2. Ову Одлуку доставити Министарству финансија - 
Пореска управа, Филијала Савски венац и Субјекту 
приватизације.
3. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-1636/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 1086
 На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС,“ број 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 9/13-пречишћен текст и 
7/18),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 11. октобра 2018.године, донела је

О Д Л У К У

I
 Даје се сагласност на акт о процени - Елаборат 
број ВС-1009/2018 „Процена вредности некретнине 
у Инђији“- комплекс „Циглана“, у улици Каменова, 
парцеле 2366/23 и 2366/24, коју процену је израдило 
„Biro St-ing pro“ d.o.o. Нови Сад, а која процена се 
прилаже уз ову Одлуку.

II
 Констатује се да је актом из тачке I ове Одлуке 
утврђено да укупна вредност непокретности и то: 
парцеле број: 2366/23 и 2366/24 КО Инђија и објеката 
изграђених на истима, износи 1.288.664,87 евра, те 
да уз примену постојећег сувласничког односа, с 
једне стране „UNIVERZUM EXPORT-IMPORT“ д.о.о. 
Аранђеловац од 72,40%, и с друге стране Општина 
Инђија и ЈП „Ингас“ Инђија од 27,60%,:- „UNIVERZUM 
EXPORT-IMPORT“ д.о.о. Аранђеловац има припасти у 
власништво земљиште са објектима на парцели број: 
2366/23, - Општини Инђија, сагласно закону, јавна 
својина на парцели број: 2366/24, а - ЈП „Ингас“ Инђија 
власништво на објектима изграђеним на парцели број: 
2366/24, при чему је „UNIVERZUM EXPORT-IMPORT“ 
Аранђеловац дужан још уплатити ЈП „Ингас“ Инђија 
динарску противвредност износа од 38.217,44 евра.

III
 Прихвата се Уговор о деоби непокретности, 
који је утврдио Надзорни одбор ЈП „Ингас“ Инђија 
Одлуком број:2592/1 од 09. октобра 2018. године у 
тексту како је дато у материјалу, а који закључују: 
„UNIVERZUM EXPORT-IMPORT“ д.о.о. Предузеће за 
производњу, услуге и промет Аранђеловац, Крћевачки 
пут бб, Општина Инђија и ЈП „Ингас“ Инђија.
 Овлашћује се Председник општине Инђија 
Владимир Гак да као законски заступник Општине 
Инђија, потпише Уговор из става 1. Тачке III ове Одлуке.

IV
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 46-31/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------

 1087
 На основу члана 64a. став 4. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, 
бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17), члана 
15. став 4. Уредбе о условима, начину и поступку за 
остваривање права првенства закупа, критеријумима 
за утврђивање висине закупнине за право првенства 
закупа, као и документацији која се доставља уз захтев 
за остваривање права првенства закупа („Службени 
гласник РС”, број 30/18), члана 37. став 1. тачка 37. 
Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број 9/13 – пречишћен текст и 7/18) и Одлуке 
Комисије за давање сагласности на инвестициони план 
уз предлог мера за реализацију закупа у поступку 
остваривања права првенства закупа пољопривредног 
земљишта бр. 06-00-00004/29/2018-14 од 02.08.2018. 
године
 Скупштина општине Инђије, на седници 
одржаној дана 11. октобра 2018. године донела је

О Д Л У К У
О ПРАВУ ПРВЕНСТВА ЗАКУПА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1. ЂУРЂЕВИЋ ЕНЕРГО 2016 ДОО СУБОТИШТЕ, са 
седиштем у Суботишту, ул. Каменова бб, матични број 
21256188, даје се у закуп пољопривредно земљиште у 
државној својини по праву првенства закупа, укупне 
површине од 444,802 ha, које се налази у општини 
Инђија и то:
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2. Земљиште из тачке 1. диспозитва одлуке даје се 
у закуп на период од 30 година и то од 2018/2019. до 
2047/2048. агроекономске године.
3. Закупнина за земљиште из тачке 1. диспозитива 
одлуке у износу од 96.627,31 eвра/годишње плаћа се у 
динарској противвредности по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан уплате најкасније до 30. септембра 
за сваку агроекономску годину закупа (унапред за сваку 
годину закупа) на посебан рачун буџета Републике 
Србије број: 840-741522843-14, позив на број: модел 97, 
шифра општине са контролним бројем: 44 212 у складу 
са Правилником о условима и начину вођења рачуна 
за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих 
рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16 
и 46/17, 114/17, 36/18 и 44/18 – др. пропис).
4. Права и обавезе закупца предметног земљишта, 
разлози за отказ и за престанак уговора и друга 
међусобна права и обавезе уређују се уговором који, у 
име Републике Србије, закључује министар надлежан 
за послове пољопривреде, након извршене уплате 
закупнине.
5. Ову одлуку доставити Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде у року од осам дана од дана 
доношења одлуке.
6. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбом члана 64а. став 1. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, 
бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), 
прописано је да право првенства закупа на период до 
30 година има правно лице које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу и које достави инвестициони план на који 
сагласност, уз предлог мера за реализацију закупа, даје 
комисија, с тим што укупна површина предвиђена за 
давање у закуп по овом основу не може да износи више 
од 30% од укупне површине пољопривредног земљишта 
у државној својини предвиђене за давање у закуп у 
јединици локалне самоуправе, а ставом 4. наведеног 
члана дефинисано је да Одлуку о праву првенства закупа 
доноси јединица локалне самоуправе у року од 30 дана 
од дана пријема доказа из става 3. овог члана.
 Чланом 15. став 4. Уредбе о условима, начину 
и поступку за остваривање права првенства закупа, 
критеријумима за утврђивање висине закупнине за 
право првенства закупа, као и документацији која се 
доставља уз захтев за остваривање права првенства 
закупа („Службени гласник РС”, број 30/18), прописано 
је да одлуку о праву првенства закупа пољопривредног 
земљишта у државној својини доноси скупштина 
јединице локалне самоуправе у року од 30 дана од дана 
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пријема доказа из става 3. овог члана.
 Дана 25.09.2018. године Општинској управи 
општине Инђија, Комисија за давање сагласности на 
инвестициони план, уз предлог мера за реализацију 
закупа у поступку остваривања права првенства закупа 
пољопривредног земљишта, на основу Одлуке о давању 
сагласности на инвестициони план подносиоца захтева 
ЂУРЂЕВИЋ ЕНЕРГО 2016 ДОО СУБОТИШТЕ број 06-
00-00004/29/2018-14 од 02.08.2018. године, доставила 
је Oбавештење о давању сагласности на инвестициони 
план уз предлог мера за реализацију закупа 
пољопривредног земљишта по основу права првенства 
закупа број 320-11-02017/2017-14 од 08.08.2018. године, 
са пратећом документацијом у циљу спровођења даљег 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини по праву првенства закупа, који је у 
надлежности јединице локалне самоуправе.
 Комисија за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини општине Инђија, је Закључком 
број 06-155/2018-I-2 од 21. 09. 2018. године, а на 
основу Закључка којим се утврђује висина закупнине 
која се остварује по основу права првенства закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини, број 
06-00-2/92/2017-14 од 08. 09. 2017. године и Предлога 
мера за реализацију закупа у поступку остваривања 
права првенства закупа пољопривредног земљишта 
број 06-00-00004/29/1/2018-14 од 02. 08. 2018. године, 
који је донела Комисија Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде за давање сагласности на 
инвестициони план уз предлог мера за реализацију 
закупа у поступку остваривања права првенства закупа 
пољопривредног земљишта, утврдила цену закупнине 
према структури земљишта опредељеног за давање у 
закуп по праву првенства закупа ЂУРЂЕВИЋ ЕНЕРГО 
2016 ДОО СУБОТИШТЕ, датог у прилогу Предлога 
мера за реализацију закупа у поступку за остваривање 
права првенства закупа пољопривредног земљишта број 
06-00-00004/29/1/2018-14 од 02. 08. 2018. године.
 Надлежни орган јединице локалне самоуправе 
је утврдио да су достављени докази из члана 64а. 
став 3. Закона о пољопривредном земљишту и члана 
15. став 3. Уредбе о условима, начину и поступку за 
остваривање права првенства закупа, критеријумима 
за утврђивање висине закупнине за право првенства 
закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за 
остваривање права првенства закупа, и то: Обавештење 
Министарства финансија, Управе за трезор, Сектор 
за јавна плаћања о упису у Регистар пољопривредних 
газдинстава подносиоца захтева и активном статусу 
број 320-00-185/2017-001-005 од 31.03. 2017. године, 
Инвестициони план ЂУРЂЕВИЋ ЕНЕРГО 2016 д.о.о. 
Суботиште од марта 2017. године, а на који је претходну 
сагласност дала Комисија, Одлука Комисије бр. број 06-
00-00004/29/2018-14 од 02.08.2018. године и Предлог 
мера за реализацију закупа у поступку за остваривање 
права првенства закупа пољопривредног земљишта број 
06-00-00004/29/1/2018-14 од 02.08.2018. године.
 На основу свега напред наведеног, Скупштина 
општине Инђија донела је одлуку као у диспозитиву.

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
ове Одлуке може се изјавити жалба Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство у Новом Саду, у року од 15 дана од дана 
доношења одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 320-446/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------

 1088
 На основу члана 104. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/17 и 27/18 – др. закон), члана 2. став 3. 
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи основних школа 
(„Службени гласник РС“, број 21/18) и члана 37. став 
1. тачка 6. Статута општине Инђијa („Службени лист 
општине Инђија“, број 9/13- пречишћен текст и 7/18),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 11. октобра 2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ 

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.
 У Одлуци о мрежи предшколских установа на 
територији општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 6/2011 и „Службени лист општине Инђија“, 
број 12/2012, 16/13, 6/17 и 13/17), у члану 5. став 1. тачка 
2. подтачка а) после речи: „програма“ ставља се тачка, а 
речи: „и припремни предшколски програм (целодневни 
и полудневни).“ бришу се.
 После подтачке а) додаје се подтачка б), која 
гласи:
 „б) у простору Основне школе „Браћа 
Груловић“ у Бешки, у улици Трг Данице Јовановић број 
1а:
 припремни предшколски програм (целодневни 
и полудневни).“ 

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 60-11/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 37.став1.тачка 37. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 
9/13-пречишћен текст и 7/18) 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 11. октобра 2018. 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 2018. години, 
додељује се укупно пет „Октобарских награда“, и то:

1. Привредном друштву АГРОМАРКЕТ ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ-ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА - за 
остварене изузетне резултате и достигнућа у области 
привреде,
2. Привредном друштву ЗАМ ДОО ИНЂИЈА – за 
остварене изузетне резултате и достигнућа у области 
привреде,
3. Привредном друштву ДРУШТВО ЗА 
ГРАЂЕВИНАРСТВО УГОСТИТЕЉСТВО ТРГОВИНУ 
И УСЛУГЕ ПРЕВОЗА MVTIM-GROUP DOO BEŠKA - 
за oстварене изузетне резултате и достигнућа у области 
привреде,
4. ЂУРИ МАНДИЋУ, начелнику Полицијске управе 
Сремска Митровица, - за допринос у унапређењу стања 
јавне безбедности,
5. МИОДРАГУ ЈАКШИЋУ, председнику Матице 
исељеника и Срба у региону – за допринос у развоју и 
унапређењу културног живота и односа према дијаспори.

II
 Октобарска награда се додељује у виду плакете 
са дипломом и новчаним износом.

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: 644-13/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 18. и члана 37. став 1. тачка 
37. Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ бр.9/2013-пречишћен текст и 7/2018),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2018-2019 ГОДИНУ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ 
ИНЂИЈА

I
 Даје се сагласност на Годишњи план рада за 
радну 2018-2019. годину Предшколске установе „Бошко 
Буха“ Инђија, број: 60-297/2018-01, који је донео 
Управни одбор ове Установе на седници одржаној 14. 
септембра 2018. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 60-10-1/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 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 и 7/2018),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Одлуку о усвајању измене 
и допуне Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Водовод и канализација“ Инђија за 2018. 
годину, броj: 2952, у тексту који је донео Надзорни одбор 
овог Предузећа на седници одржаној 26. септембра 
2018. године.



Број 22, страна број  1590                          Службени лист општине Инђија                         Четвртак 12. октобар 2018.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-30-1/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 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 и 7/2018),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. 
ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА

I
 Даје се сагласност на Измене и допуне 
Годишњег програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Комуналац“ ЈП Инђија за 2018. годину, 
броj: 5836, у тексту који је донео Надзорни одбор овог 
Предузећа на седници одржаној 02. октобра 2018. 
године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-35/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------

 1093
 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) члана 
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија бр. 9/2013-пречишћен текст и 
7/2018),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. 
ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ПУТЕВИМА И ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА 

ПУТ“ ИНЂИЈА

I
 Даје се сагласност на Измене и допуне 
Програма пословања за 2018. годину Јавног предузећа 
за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија 
пут“ Инђија, број: 06-10/2018-1, који је донео Надзорни 
одбор овог Предузећа на седници одржаној 02. октобра 
2018. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-31-1/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------

 1094
 На основу члана 96. став 3. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), и члана 27. став 3. 
Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008 и „Службени лист општине 
Инђија“, бр. 12/12 и 23/17),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 11. октобра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
НОВИ СЛАНКАМЕН ЗА 2018. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на измене Финансијског 
плана Месне заједнице Нови Сланкамен за 2018. годину, 
број: 01-77/2018, који је донео Савет Месне заједнице 
Нови Сланкамен на седници одржаној 20. септембра 
2018. године.
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II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-1548-1/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------

 1095
 На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 
9/13–пречишћен текст и 7/18), члана 1. став 3. и члана 
18.став 2. Одлуке о промени организовања Друштвеног 
предузећа Раднички универзитет у Инђији, Инђија у 
Једночлано друштво са ограниченом одговорношчу, која 
представља Оснивачки акт („Службени лист општина 
Срема“ број 1/07),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЕСТА ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНОГ 

ЦЕНТРА д.о.о. ИНЂИЈА

I
 Даје се сагласност на Правилник о измени 
Правилника о систематизацији радних места Пословно 
образовног центра д.о.о. Инђија, бр. 101/18, у тексту 
који је донео директор Пословно образовног центра 
д.о.о. Инђија, дана 27. септембра 2018. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-201-1/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------

 1096
 На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута 
општине Инђија  („Службени лист општина Инђија“ 
број: 9/13-пречишћен текст и 7/18), члана 3. Одлуке о 
Савету за међунационалне односе („Службени лист 
општина Срема“, број: 8/07 и 10/07),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА 

МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

I
 Разрешава се Савет за међунационалне односе, 
због истека периода на који 
је именован и то у следећем саставу:

1. Љубомир Ранисављевић,
2. Мирко Комазец,
3. Љубомир Главашевић,
4. Милан Бодирожа,
5. Ненад Мутић,
6. Иван Грегурић,
7. Здравко Лозанчић,
8. Јожеф Детелин,
9. Нинослав Јовановић,
10. Мирослав Куљевацки из Инђије,
11. Јан Махо из Сланкаменачких Винограда.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-207/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 1097
 На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број: 
9/13 - пречишћен текст 7/15), члана 3. Одлуке о Савету 
за међунационалне односе („Службени лист општина 
Срема“, број: 8/07 и 10/07),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ 

ОДНОСЕ

I
 У састав Савета за међунационалне односе 
бирају су:

ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА СРПСКОГ НАРОДА

1. Далибор Балевић,
2. Мирко Комазец,
3. Љубомир Ранисављевић,
4. Љубомир Главашевић,
5. Ненад Мутић,

ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ХРВАТСКЕ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

6. Иван Грегурић из Новог Сланкамена,
7. Здравко Лозанчић из Новог Сланкамена,

ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА МАЂАРСКЕ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

8. Јосип Детелин из Марадика,

ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА СЛОВАЧКЕ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

9. Јанко Алекса из Сланкаменачких Винограда.

ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА УКРАЈИНСКЕ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

10. Петар Закамарок из Инђије.

II
 Мандат изабраних чланова траје четири 
године.

III
 Савет разматра питања остваривања, 
заштите и унапређивања националне равноправности 
националних и етничких заједница у општини Инђија 
у области образовања, културе, информисања, неговања 
традиција, изграђивања добрих међунационалних 
односа, узајамног поштовања и толеранције.
 Савет даје мишљење на предлоге одлука и 
других аката које доносе органи Општине из своје 
надлежности, а који се тичу националних и етничких  

заједница заступљених на територији општине Инђија.

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-208/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------

 1098
 На основу члана 20. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94, 79/05, 
81/05, 83/05 и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/13– пречишћен текст и 7/18),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  ДОМА ЗДАРАВЉА 
„ДР МИЛОРАД - МИКА ПАВЛОВИЋ“ ИНЂИЈА

I
 Марица Милановић, разрешава се дужности 
члана Управног одбора Дома здравља „Др Милорад - 
Мика Павловић“ Инђија.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-209/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 1099
 На основу члана 20. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94, 79/05, 
81/05, 83/05 и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/13–пречишћен текст и 7/18),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  ДОМА ЗДАРАВЉА 
„ДР МИЛОРАД - МИКА ПАВЛОВИЋ“ ИНЂИЈА

I
 Драгана Бибић, именује се за члана Управног 
одбора Дома здравља „Др Милорад - Мика Павловић“ 
Инђија, из реда запослених.

II
 Мандат именоване траје до истека мандата 
Управног одбора Дома здравља „Др Милорад - Мика 
Павловић“ Инђија.

III
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-210/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------

 1100
 На основу члана 117. став 3. Закона о основама 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана 37. став 1. тачка 
9. Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/13–пречишћен текст и 7/18),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА

I
 Дужности члана Управног одбора Предшколске 
установе „Бошко Буха“ Инђија, разрешавају се Марија 
Контић и Драган Иброчић, који су у састав наведеног 
Управног одбора именовани из реда локалне самоуправе 
и из реда родитеља Решењем Скупштине општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“ број: 9/16).

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

Образложење

 Правни основ за доношење Решења је члан 117. 
став 3. тачка 4. 5. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017 и 
27/2018-др. закони), којим одредбама је прописано да 
Скупштина јединице локалне самоуправе разрешава 
пре истека мандата поједине чланове, између осталог, 
ако се покрене иницијатива за разрешење на предлог 
овлашћеног предлагача, односно због престанка основа 
по којем је именован у орган управљања (члан 117. став 
3. тачка 4) и уколико наступи услов из члана 116. став 
9. овог Закона. Члан 116.став 9 Закона прописује да за 
члана органа управљања не може да буде предложено 
ни именовано лице које би могло са заступа интересе 
више структура (родитеља, односно других законских 
заступника, запослених у установи, представника 
јединице локалне самоуправе), осим чланова синдиката.
Скупштина општине Инђија је Решењем број: 02-
170/2016-I од 17.06.2016. године, („Службени лист 
општина Инђија“, број 9/2016) именовала Марију 
Контић из реда локалне самоуправе и Драгана Иброчића 
из реда родитеља за чланове Управног одбора ПУ 
„Бошко Буха“ Инђија.
 Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија, 
дана 14.9.2018. године, информисала је Скупштину 
општине да би Марија Контић могла у овом Управном 
одбору да заступа више структура – родитеља и локалне 
самоуправе. Комисија за кадровска и административна 
питања, као овлашћени предлагач, сагледавајући 
новонасталу чињеницу, на седници одржаној дана 01. 
октобра 2018. године, Закључком бр. 06-166/2018-I-4, 
утврдила је предлог за разрешење именоване.
 Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија, 
је такође, дана 14.9.2018. године доставила предлог да се 
Драган Иброчић разреши чланства у Управном одбору 
из разлога што је престао основ по којем је именован, 
обзиром да његово дете више не похађа васпитно-
образовни рад у Установи.
 На основу свега изнетог Скупштина општине 
је донела Решење коко је речено у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења 
може се покренути управни спор тужбом Управном суду 
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 02-211/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 1101
 На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о 
основама образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана 37. став 
1. тачка 9. Статута општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен текст и 7/18),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА

I
 У састав Управног одбора Предшколске 
установе „Бошко Буха“ Инђија именују се:
1. Драган Иброчић, из реда локалне самоуправе и
2. Јелена Пуђа, из реда родитеља.

II
 Мандат именованих чланова траје до истека 
мандата Управног одбора Предшколске установе „Бошко 
Буха“ Инђија .

III
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија”.

Образложење

 Правни основ за доношење Решења је члан 
116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017 
и 27/2018-др. закони), којим одредбама је између 
осталог прописано да чланове органа управљања 
именује и разрешава јединица локалне самоуправе и 
да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси 
решење о именовању.
 Комисија за кадровска и административна 
питања, на седници одржаној дана 01. октобра 2018. 
године, Закључком бр. 06-166/2018-I-4, утврдила је 
предлог да се за члана Управног одбора Предшколске 
установе „Бошко Буха“, из реда локалне самоуправе 
именује Драган Иброчић.
 Предшколска установа „Бошко Буха“Инђија, је 
дана 14.9.2018. године, доставила предлог да се за члана 
Управног одбора из реда родитеља именује Јелена Пуђа.
 На основу свега изнетог Скупштина општине 
је донела Решење коко је речено у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења 
може се покренути управни спор тужбом Управном суду 
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 02-212/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 117. став 3.тачка 4. Закона о 
основама образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017 и 27/2018-др. Закони) и члана 37. став 
1. тачка 37. Статута општине Инђија („Службени лист 
општина Инђија“ број: 9/2013-пречишћен текст и број 
7/2018),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
 „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА

I
 Горица Суљовић, разрешава се чланства у 
Школском одбору Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“ 
Инђија, која је у састав истог именованa Решењем 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број: 12/2018).

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

О б р а з л о ж е њ е

 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. јуна 2018. године, Решењем број: 02-
132/2018-I („Службени лист општина Инђија“ бр. 12/18) 
именовала је Горицу Суљовић за члана Школског одбора 
Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија.
 Средња школа „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија, 
је дана 27.9.2018. године, доставила предлог Савета 
родитеља ове школе са седнице одржане 13.09.2018. 
године, којим се предлаже да се Горица Суљовић, 
разреши чланства у Школском одбору, због престанка 
основа по којем је именована, с обзиром да њено дете 
више не похађа ову Средњу школу.

 На основу свега изнетог Скупштина општине 
је донела Решење кaко је речено у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења 
може се покренути управни спор тужбом Управном суду 
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-213/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број: 88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана 
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија („Службени 
лист општина Инђија“ број: 9/2013-пречишћен текст и 
број: 7/2018),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 11. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА

I
 Љубица Прибановић, именује се из реда 
родитеља, за члана Школског одбора Средње школе „Др 
Ђорђе Натошевић“ Инђија.

II
 Мандат именоване траје до истека мандата 
Школског одбора Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“ 
Инђија.

III
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

О б р а з л о ж е њ е

 Правни основ за доношење предметног 
Решења је члан 116. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број: 
88/2017 и 27/2018-др. закони). Чланом 116. регулисано 
је да орган управљања именује Скупштина јединице 
локалне самоуправе, да исти броји девет чланова и то 
по три представника запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. Истим чланом је регулисано да 
чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
Наставничко веће, а из реда родитеља Савет родитеља - 
тајним изјашњавањем.
 На основу одредби члана 116 и 117. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број:88/2017), Средња школа „Др Ђорђе 
Натошевић“ Инђија, доставила је Скупштини општине 

предлог Савета родитења од 13. септембра 2018. године, 
да се за члана Школског одбора ове Школе, из реда 
родитеља именује Љубица Прибановић.

 Из свега горе наведеног донето је Решење како 
је речено у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења 
може се покренути управни спор тужбом Управном суду 
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-214/2018-I
Дана, 11. октобра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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 На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 55. став 
1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 9/13-пречишћен текст и 7/18), поступајући 
по иницијалном предлогу из Закључка Савета за здравље 
бр. 06-65/2018-I-5 од 05.06.2018. године,
 Председник општине Инђија, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
ЗА ДЕСЕТОГОДИШЊИ ПЕРИОД

I
 Образује се Радна група за израду Плана јавног 
здравља општине Инђија за десетогодишњи период (у 
даљем тексту: Радна група).

II
 У Радну групу из тачке I овог Решења, именују 
се:
1. за координатора
Ивана Бабин, начелник Одељења за друштвене 
делатности Општинске управе
2. за члана
др Зденко Гајић, представник Савета за здравље
3. за члана
др Бојана Цењар, представник Завода за јавно здравље
4. за члана
др Весна Јовановић, представник примарне здравствене 
заштите
5. за члана
Радмила Митровић, представник локалне самоуправе и
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6. за члана
Бранислав Мазињанин, представник локалне самоуправе

III
 Задатак Радне групе је да изради нацрт Плана 
јавног здравља општине Инђија за десетогодишњи 
период, који је усаглањен са Законом о јавном здрављу и 
другим релевантним прописима, да исти поднесе Савету 
за здравље општине Инђија, ради утврђивања, односно 
доношења предлога истог, као и да спроведе све друге 
процедуралне радње, све до доношења овог планског 
акта од стране Скупштине општине Инђија.
 Задатак из става 1. ове тачке, Радна група је 
дужна да изврши најкасније до 01. април 2019. године.

IV
 За извршење задатка из тачке III овог Решења, 
Радна група има право на накнаду у нето износу од 
10.000,00 динара месечно, почев од месеца септембра 
2018. године па до извршења задатка, односно истека 
рока из тачке III овог Решења.

V
 Административне послове за потребе Комисије 
обавља Општинска управа општине Инђија, Одељење за 
друштвене делатности.

VI
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 50-9/2018-II
Дана: 02.08.2018. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ

1105
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Скупштина општине ИНЂИЈА
Комисија за спровођење поступка јавног надметања 
за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-453/2018-I
Датум: 12.10.2018. године

 На основу члана 64a става 19, 22 и 23, а у вези 
са чланом 64а став 13 тачка 1 Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. 
закон и 41/2009, 112/15 и 80/17),
 Комисија за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији општине ИНЂИЈА 
(у даљем тексту: Комисија), доноси:

ЗАКЉУЧАК

1. Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта 
у државној својини по основу права пречег закупа 
на територији општине ИНЂИЈА, које је планирано 
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине 
ИНЂИЈА за 2018. годину за давање у закуп по основу 
права пречег закупа по основу сточарства, и то:

КУЛТУРА КЛАСА  ЦЕНА У ЕУР
ЊИВА 1 240,10
ЊИВА 2 218,49
ЊИВА 3 194,48
ЊИВА 4 172,87
ЊИВА 5 151,26
ЊИВА 6 122,45
ЊИВА 7 100,84

ЛИВАДА 2 65,55
ЛИВАДА 3 58,34
ЛИВАДА 4 51,86
ЛИВАДА 5 45,38
ЛИВАДА 6 36,74

ПАШЊАК 1 48,02
ПАШЊАК 2 43,70
ПАШЊАК 3 38,90
ПАШЊАК 4 34,57
ПАШЊАК 5 30,25
ПАШЊАК 6 24,49
ПАШЊАК 7 20,17
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2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државноj својини на територији општине ИНЂИЈА је 
на основу табеле из тачке 1. утврдила висину закупнине 
за сваку јединицу јавног надметања која је предмет 
давања у закуп по основу права пречег закупа по основу 
сточарства планираних Годишњим програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине ИНЂИЈА за 2018. годину.

3. Овај закључак објавити у Службеном листу општине 
ИНЂИЈА или на огласној табли Општинске управе 
ИНЂИЈА, као и на званичној интернет страници 
општине ИНЂИЈА.

Александар Младеновић, с.р.
-------------------------
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