


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА 
– Материјал за рани јавни увид –  

 
 

НАЗИВ ПЛАНСКОГ 
ДОКУМЕНТА: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА 
 – Материјал за рани јавни увид – 

   
 
НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА ИНЂИЈА 

   
 

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:  ОПШТИНСКА УПРАВА 
 Одељење за урбанизам и комунално-стамбене 

послове и заштиту животне средине 

  
ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' 

 Нови Сад, Железничка 6/III 
 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА: Предраг Кнежевић, дипл.правник  
 

 
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА: Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.  
 

 
Е-БРОЈ:  2602 

 
 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:  Јелена Јовић, дипл.инж.арх. 
 Јелена Игњатић, маст.инж.арх. 
 

СТРУЧНИ ТИМ:  Јелена Јовић, дипл.инж.арх. 
 Јелена Игњатић, маст.инж.арх. 

 Далибор Јурица, дипл.инж.геод. 
 Зоран Кордић, дипл.инж.саоб. 
 мр Љубица Протић-Еремић, дипл.инж.хорт.   

 Драган Морача, грађ.техн. 
  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  













ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА 
– Материјал за рани јавни увид – 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 САДРЖАЈ  
 

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

УВОД ...................................................................................................................... 1 
1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ........................................................... 2 
2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА .............................................. 2 
3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ 

ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ................................................... 6 
3.1. ПОСЕБНО ВАЖНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ .............................................................. 7 
3.2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА ...................................................................... 7 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА ..................................................................... 8 
5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ 

УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ ............................................................................... 8 
5.1 ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА ................................................... 8 
5.2. ПРОСТОРНА ОГРАНИЧЕЊА ............................................................................. 9 
5.3. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА .................................................... 10 
5.4. ЗАШИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА................................................. 10 
5.5. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА .................................................................... 10 
5.6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ...................................................................... 10 
5.7. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ....................................................... 10 
5.8. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ......................................................... 10 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА................................................................................ 11 
 

 

 

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
 

 

Редни  

број 

Назив графичког приказа Размера 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

Извод из Просторног плана општине Инђија - положај простора 

обухваћеног ПДР у ширем окружењу 

 

Извод из Регулационог плана насеља Бешка - положај простора 

обухваћеног ПДР у ширем окружењу 

 

Постојећа намена површина 

 

Планирана претежна намена површина са границом обухвата Плана 

  

 

--- 

 

 

--- 

 

 

1:1000 

 

1:1000 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА 
– Материјал за рани јавни увид – 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА  
– Материјал за рани јавни увид – 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

1 

 

 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА 

 

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД - 

 

 

 

УВОД  
 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка 

("Службени лист општине Инђија", бр. 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. 

 

Простор који је предмет ове урбанистичке разраде се према планској документацији 

вишег реда налази делом у грађевинском земљишту изван грађевинског подручја 

насеља (део планиране радне зоне бр. 3), а делом у грађевинском подручју насеља Бешка.  

 

Део простора у предложеном обухвату је раније урбанистички обрађиван на нивоу 

плана детаљне регулације, кроз израду 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", којом је, вреднујући улазне податке, предложена 

оптимална прелиминарна граница овог планског документа. 

 

На основу чл. 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 

145/14), након доношења Одлуке о изради Плана приступило се изради Материјала за 

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

планираном претежном наменом површина и очекиваним ефектима планирања. 

 

Материјал садржи текстуални и графички део и дефинише опште циљеве израде 

Плана. Предлаже (оријентационо): обухват Плана, претежну намену земљишта, 

грађевинско земљиште и потребне нумеричке показатеље. 
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1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
 

Прелиминарна граница обухвата Плана утврђена је Одлуком о изради Плана детаљне 

регулације дела локације број 3 у КО Бешка ("Службени лист општине Инђија", бр. 18/16), 

а коначна граница обухвата Плана ће се утврдити Нацртом плана. 

 

Прелиминарни обухват Плана чине целе катастарске парцеле: 2006/14, 2006/13 и 

2006/4 и део катастарске парцеле 2026/2.  

 

Предметна локација налази се у катастарској општини Бешка. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном, односно прелиминарном границом 

обухвата Плана, односно Материјала за рани јавни увид, износи око 23,05 hа. 

 

 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА  
 

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

планови вишег реда: 

- Просторни план општине Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 7/12), 

- Регулациони план насеља Бешка ("Службени лист општина Срема", бр. 25/01 и 23/03). 

 

Полазна основа за израду Плана, такође је и планска документација у изради План 

генералне регулације за насеље Бешка (фаза Нацрт плана), као 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". 

 

Простор у обухвату Плана се, према Просторном плану општине Инђија, делом налази у 

грађевинском подручју насеља Бешка, а делом представља грађевинско земљиште 

изван грађевинског подручја насеља, и део је планиране радне зоне бр. 3. 

 

Предметним планом утврђена су правила уређења и грађења за радне комплексе која 

је неопходно поштовати приликом израде овог планског документа. 

 

Регулационим планом насеља Бешка дефинисана су правила уређења и грађења која 

је, гледано по основу планске документације вишег реда, неопходно поштовати 

приликом израде овог планског документа, за део простора у предложеном обухвату 

Плана који се налази у грађевинском подручју насеља Бешка. Предметним планом је 

дати простор делом предвиђен за рад, а делом за сточну пијацу, која никада није 

приведена намени.  

 

Међутим, важно је истаћи да је предметни план временски превазиђен у смислу 

планираних садржаја, начина њихове реализације и самог концепта просторне 

организације. Тренутно је у изради План генералне регулације насеља Бешка који ће 

за предметни простор утврдити правила уређења и грађења на начин који ће испратити 

савремене трендове развоја радних зона. 

 

Према Плану генералне регулације насеља Бешка чија израда је току - фаза Нацрт 

плана, простор који је предложеном обухвату Плана, а налази се у граници 

грађевинског подручја насеља, у целости је намењен за радне садржаје. 
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Извод из Просторног плана општине Инђија (''Службени лист општине Инђија'', бр. 7/12) 

 

III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

1.4.2. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА 
 

Радне површине 
 

… На територији општине Инђија планирано је 18 радних површина 

(просторни распоред је дат у наредном прилогу): … 

 

… Локација 3 - налази се у К.О. Бешка северно од насеља Бешка и дефинисана је: 

-  са северне стране: пољским путевима, парцеле 1979, 1963/2 и 2008/2, 

-  са источне стране: источном међом парцеле 1972/3 и западном међом парцела 

аутопута Е-75, 

-  са јужне стране: границом грађевинског подручја насеља Бешка и северном 

међом пута Бешка - Крчедин, 

-  са западне стране: од међе пута, парцела 1990 и границе грађевинског подручја 

насеља, граница локације у правцу севера пресеца парцеле 1996/5, 1996/4, 

1996/3, 1996/1, 1995, 1994, 1993/3, 1993/2, 1993/1, 1992/3, 1992/4, 1992/2, 

1992/1, 1991 и даље ка северу прати западну међу парцеле 1976/4. 
 

Укупна површина локације 3 износи cca 56,56 ha.  … 

 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

НАСЕЉА 

 

2.5.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА РАДНЕ КОМПЛЕКСЕ 

 

Услови који важе за радне комплексе ван грађевинског подручја насеља су: 

- за изградњу у радним комплексима обавезна је израда урбанистичког плана и 

урбанистичког пројекта за изградњу, у складу са условима из Плана и условима 

надлежних организација и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово 

издавање; 

- 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 парцеле и индекса изграђености;  

- површина грађ. парцеле мин. 1000 m2, ширина уличног фронта мин. 20 m; 

- индекс заузетости грађ. парцеле макс. 70%, индекс изграђености макс. 2,1; 

- за сваку грађ. парцелу обезбедити противпожарни прилаз мин. ширине 3,5 m; 

- дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних објеката као и 

изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни 

објекат, производно-складишни објекат, пословно-производно-складишни 

објекат; 

- на парцели обезбедити простор/објекат за складиштење сировина, репроматеријала 

и готових производа; 

- објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу а све у 

зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања 

прописаних услова заштите; 

- у оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња породичног стамбеног 

објекта, односно пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом; 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА 
– Материјал за рани јавни увид – 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

4 

 

- уз главне објекте дозвољена је изградња помоћних објеката: гаража, оставе, 

типске трансформаторске станице, ограда, бунари, водонепропусне бетонске 

септичке јаме (као прелазно решење), и сл. 

- спратност објеката се одређује у складу са технолошким процесом производње и 

мерама безбедности; 

- у зависности од намене објеката произилази и њихова спратност; објекти су 

спратности: пословни: П, П+1, П+1+Пк; производни: П, П+1, евентуално и више 

ако то захтева технолошки процес производње; складишни: П, П+Пк, 

евентуално и више ако то захтева технолошки процес производње;; помоћни: П; 

изградња породичног стамбеног објекта дозвољена је максималне спратности 

П+1; за све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске/сутеренске етаже 

ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе; 

- обавезна је примена заштитних растојања објеката и предузимање мера заштите 

животне средине у складу са законском регулативом; 

- објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле); 

- изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину 

дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и 

ако су задовољени услови противпожарне заштите; 

- међусобни размак слободностојећих објеката је мин. половина висине вишег 

објекта с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m; 

- на грађевинској парцели обезбедити паркирање теретних и путничких возила и 

бицикала, као и потребан манипулативни простор;  

- висина ограде којом се ограђује радни 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; бочни и задњи део ограде 

може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и 

транспарентне ограде и зиданом оградом до макс. висине;  

- ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се 

ограђује; 

- од суседног пољопривредног земљишта ограда се мора одмаћи на мин. 0,5 m. 

 

3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 

3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА  
 

... Израда плана детаљне регулације за грађевинско подручје ван насељеног места:  

- радне зоне – обавезна израда урбанистичких планова … 

 

Извод из Регулационог плана насеља Бешка ("Службени лист општина Срема",     

бр. 25/01 и 23/03). 

 

7. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА И КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА У 

НАСЕЉУ 
 

7.1. Потребе у земљишту 
 

7.1.5. Површине за радну зону 
 

У будућој просторној организацији насеља Бешка резервисане су површине за 

радну зону од 30,00 ha (8,30% укупне површине грађевинског реона). У односу на 

површину радне зоне која се данас користи (53,36 ha), ради се о смањењу исте за 

18,36 ha, што je директна последица смањења грађевинског реона, односно 

изузимања површине радне зоне од 28,13 ha (ради се о површини која je била 

резервисана за експлоатацију глине за потребе циглане). 
 

Поред површина радне зоне која се задржава, формиране су нове површине од 

10,17 ha које ће у планском периоду омогућити развој мањих индустријских погона 

и капацитета мале привреде. 
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8. ОБАВЕЗНА НАМЕНА ПРОСТОРА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА И УСЛОВИ 

УРЕЂЕЊА ИЗГРАДЊЕ СВАКЕ НАМЕНЕ 
 

8.1. Обавезна намена простора 
 

8.1.3. Радне зоне 
 

За радне зоне у насељу резервисана je површина од 30,00 ha. Поред постојећих 

површина, које су ангажоване за потребе ПИК "Агроунија" као и 33 "Бешка" и 

циглане које се задржавају, планиране су и нове површине у оквиру граница 

грађевинског реона. … 

 

… Новопланирана површина радне зоне која се протеже са десне стране пута Бешка-

Крчедин (површине 5,77 ha) планирана je за изградњу мањих производних погона 

- мале привреде. 

 

У оквиру површина градиће се објекти индустрије при чему приоритет морају имати 

они који сировинску базу налазе у пољопривредним производима, односно 

прерађивачка индустрија. 

 

Поред мањих индустријских погона у радним зонама могуће je планирати изградњу 

објеката индустријски орјентисане мале привреде (производног занатства). 

 

Изградња објеката у радним зонама вршиће се према условима и општим 

правилима за парцелацију и регулацију датих овим Планом. Изузетно, за 

специфичне објекте чија технологија производње захтева целовитије сагледавање 

простора, биће неопходна израда урбанистичких пројеката. 

 

8.1.5. Зона комуналних површина и објеката 

 

8.1.5.1. Зелене површине 

 

… Зеленило уз радне зоне 

 

У радним зонама посебну пажњу обратити и извршити подизање зелених баријера 

одговарајућим биљним врстама према стамбеном делу насеља. 

 

Простор око производних објеката озеленити у виду паркова, a делове површина 

око управних зграда и прилаза треба озеленити партерним засадима и 

декоративним жбунастим врстама и дрвећем чистог и мешовитог састава. Исто тако, 

у зависности од расположивог простора, мањи део површина треба уредити и 

озеленити као рекреациони пункт локалног карактера, за потребе радника из круга 

ове зоне. … 

 

8.3. Услови за уређење и изградњу у насељу 

 

8.3.1. Општа правила урбанистичке парцелације 

 

…  Најмања и највећа грађевинска парцела у зонама за насеље Бешка утврђује се 

према следећој табели: 

 

Намена парцеле мин. површина парцеле у m2 мaкс. површина парцеле у m2 

радна зона 2.500,00 10.000,00 

 

… Најмања ширина грађевинске парцеле за нову изградњу у радним зонама насеља 

износи 20,00 m. … 
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8.3.2. Правила за организацију, уређење и изградњу грађевинске парцеле по зонама 

 

8.3.2.3. Радне зоне  
 

Општа правила 
 

Грађевински објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију Г-1 (то 

je линија административно-пословног дела објекта уколико исти постоји) и 

удаљена je 5,00 односно 10,00 m од регулационе линије. 
 

Грађевинска линија Г-2 je линија производно-складишног дела (уколико се гради 

одвојено од административно-пословног), a удаљена je 5,00 до 10,00 m од задње 

ивице административног објекта. 
 

Од грађевинске линије се може одступити из разлога естетске или функционалне 

природе, односно потреба заштите и очувања животне средине. Подземна 

грађевинска линија за подземне објекте (делове објекта, склоништа, гараже и сл.) 

може се утврдити у појасу између грађевинске и регулационе линије (што важи и 

за објекат портирнице), као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта ако 

то не представља сметњу функционисању објекта или мреже. 
 

Код пројектовања и изградње објеката морају се поштовати услови дати овим 

Планом, a пре свега дате грађевинске линије, планирана спратност (П до П+1), 

коефицијент изграђености (до 0,80) и степен искоришћености (40-70%). 
 

Административно пословни објекти 
 

Ови објекти су намењени за смештај административно-канцеларијског дела 

пословања и могу бити самостални или у склопу производног дела објекта, али 

увек оријентисани ка путу. 
 

Спратност административно-пословног објекта je П+Пк или П+1, спратне висине око  

3 m. 
 

Производни објекти 
 

Ови објекти су намењени за смештај производног дела пословања, конципирани у 

виду једне или више производних хала. Спратност производних објеката je  

П (спратне висине око 6 m) или П+Пк, уколико je спратна висина до 4,20 m, a 

висина поткровља до 1,80 m. Кров je на једну или више вода, конструкција je 

скелетна, a распони су од 8-20 m. 
 

Складишта 
 

Ови објекти су намењени за складиштење сировина, полупроизвода и готових 

производа. Могу бити отворена или затворена и комбинована или подна. 

Конципирана су у виду једне или више хала (распона 8-20 m). 
 

Могу бити самостални или у склопу са производним или административно-пословним 

објектима. Спратност складишних објеката je П (спратне висине око 5 m). … 

 

 

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

 

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",  

бр. 6/11).  
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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 аутопутем. Међутим, за предметну петљу није формирана 

адекватна грађевинска парцела. 

 

Од планираних садржаја намењених за рад није реализовано ништа. 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 денивелационог 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, и преко петље Бешка која је 

у контактној зони радне површине, има директан излаз на аутопут.  

 

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 водоводне, електроенергетске и гасне инсталације, као и инсталације 

електронске комуникационе инфраструктуре, и добар су предуслов за будуће 

инфраструктурно опремање посматраног подручја. 

 

 

3.1. ПОСЕБНО ВАЖНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ 
 

Према прибављеним претходним условима, добијеним приликом израде Просторног 

плана општине Инђија и Плана детаљне регулације за комплекс "Соко аграр" на 

локалитетима "Тидија", "Пилићара" и "Економија Елан" у општини Инђија, на 

предметној локацији се не налазе евидентирана природна добра. 

 

 

3.2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 

Према прибављеним претходним условима, добијеним приликом израде Просторног 

плана општине Инђија и Плана детаљне регулације за комплекс "Соко аграр" на 

локалитетима "Тидија", "Пилићара" и "Економија Елан" у општини Инђија, на 

предметном простору нема евидентираних културних добара. У непосредној близини 

простора у предложеном обухвату Плана налазе се два археолошка локалитета: 

локалитет "Брдо" из I века нове ере и локалитет "Рибарица", праисторијска некропола. 

 

 

                                           
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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4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

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

предложеног обухвата Плана су: 

- спровођење одредби планског документа вишег реда кроз усклађивање са реалним 

потребама, савременим трендовима, програмским елементима и затеченим стањем на 

терену, 

- стварање урбанистичког континуитета између простора који су претходно обрађени 

урбанистичким плановима, 

- дефинисање нових садржаја,  

- дефинисање нових саобраћајних површина и токова, 

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

- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне 

намене, 

- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње на грађевинском 

земљишту остале намене, 

- дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру, 

- дефинисање могућности парцелације и препарцелације, 

- дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 

 

 

5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ 
ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА 

ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 
 

5.1 ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
 

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; 

- трговинска делатност; 

- 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.). 

 

Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња 

помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограде, бунара, 

водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл. 
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Зелене површине 

 

Главна функција зелених површина, које уједно представљају и зону забрањене 

изградње ауто-пута Е-75, је стварање тампон зоне између коридора ауто-пута Е-75 и 

површина намењених раду, које ће бити детаљније обрађене Главним пројектом 

озелењавања аутопута Е-75.  

 

Денивелисано укрштање - петља  

 

У предложеном обухвату Плана налази се и део изграђеног денивелационог укрштања - 

петља Бешка, за коју ће се овим планом утврдити адекватна грађевинска парцела. 

 

Општински пут  

 

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 саобаћајнице 

 

Приступ радним комплексима омогућен је формирањем интерних 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, хидротехничке, енергетске 

и остале планиране комуналне инфраструктуре. 

 

 

5.2. 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". 
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5.3. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

Намена површина у обухвату Плана 
Површина 

% 
ha а m2 

Радне површине 15 47 19 67,12 

Зелене површине 2 58 00 11,19 

Денивелисано укрштање - петља 2 15 25 9,34 

Општински пут  67 23 2,91 

Приступне саобраћајнице 2 17 55 9,44 

Укупна површина у обухвату Плана 23 05 22 100 

 

 

5.4. ЗАШИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  
 

У предложеном обухвату Плана нема евидентираних, нити предложених за заштиту 

непокретних културних добара. У непосредном окружењу простора у предложеном 

обухвату Плана налазе се евидентирани археолошки локалитети. 

 

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошка налазишта или 

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

радове, ради истраживања локације. 

 

 

5.5. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

На предметној локацији нема заштићених, ни предложених за заштиту природних 

добара. 

 

 

5.6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

С обзиром на то да се предметни простор тренутно користи у пољопривредне сврхе, 

може се предпоставити да је у одређеној мери деградиран због неконтролисаног 

коришћења агрохемијских средстава у пољопривредној производњи. 

 

Простор планиран за изградњу радних површина у источном делу тангира ДП Е-75, па 

се могу очекивати одређени негативни утицаји на ваздух, као природни ресурс, 

проузроковани транзитним саобраћајем. 

 

У циљу заштите планског подручја неопходно је дефинисати и реализовати одређене мере 

заштите ваздуха, воде и земљишта, као и мере заштите од буке, због потенцијално 

негативних утицаја радних садржаја.  

 

 

5.7. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Укупна површина обухваћена Планом има статус грађевинског земљишта - делом у 

грађевинском подручју насеља Бешка, а делом изван грађевинског подручја насељеног 

места. 

 

 

5.8. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Површине јавне намене ће бити: 

- општински пут бр. 1 (постојећа површина јавне намене), 

- приступне саобраћајнице до планираних радних садржаја, 

- саобраћајна петља аутопута Е-75 (постојећа површина јавне намене). 
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6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана детаљне регулације су: 

- привођење планираној намени неизграђеног грађевинског земљишта, 

- усклађивање интереса приватног и јавног сектора, 

- олакшана и убрзана реализација планираних садржаја, 

- утврђивање основних критеријума просторног уређења и правила изградње, 

- дефинисање основних коридора инфраструктурних система, 

- обезбеђење саобраћајне доступности радним садржајима као и инфраструктурно 

опремање простора уз могућност фазне изградње, 

- минималне интервенције у простору у смислу деградације простора, 

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

квалитета живота, 

- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи. 
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