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УВОД 
 

План детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Инђији (у 

даљем тексту: План) је донет 2008. године („Службени лист општина Срема“, број 

17/08) и њиме су обухваћени блокови бр. 3, 4 и 19, као и делови блокова бр. 1 и 2. 

 

Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног 

комплекса у Инђији (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), односно изради 

Материјала за рани јавни увид, приступило се на основу Одлуке о изради Измена и 

допуна Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у 

Инђији („Службени лист општине Инђија“, број 15/18).  

 

Саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Плана је Решење о неприступању 

изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације 

туристичко спортско рекреативног комплекса у Инђији на животну средину, које је 

донело Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне 

средине Општинске управе општине Инђија број 35-268/2018-IV-02, од дана 

05.07.2018. године. 

 

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општинска управа општине Инђија, 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, а 

обрађивач Измена и допуна Плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, 

Железничка 6/III. 

 

Оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана је дефинисана Одлуком о изради 

Измена и допуна Плана, а на основу Програмског задатка. Коначна граница обухвата 

биће дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана.  
 

Програмским задатком је дефинисано да се приступи измени и допуни Плана и да се у 

зони планираних зелених површина између спортске дворане и фудбалског терена 

планира изградња објекта Спортске академије. Оквирна граница обухвата која је 

дефинисана Одлуком је произишла из потребе за изналажењем саобраћајног приступа 

према новопланираном објекту и анализе околних објеката и површина.  
 

Услови и смернице за израду Измена и допуна Плана дефинисани су планом вишег 

реда – Планом генералне регулације насеља Инђија („Службени лист општина Срема“, 

бр. 14/06 и 30/11). 
 

На основу Програмског задатка и чл. 16а Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 

98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), а након доношења Одлуке о изради Измена и допуна 

Плана,  приступило се изради Материјала за рани јавни увид, ради упознавања јавности 

са општим циљевима и сврхом израде Измена и допуна Плана, планираном претежном 

наменом површина и очекиваним ефектима планирања. 
 

Материјал за рани јавни увид садржи текстуални и графички део. 
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1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНСКОГ 
ДОКУМЕНТА  

 

Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана детаљне 

регулације се налази на тромеђи канала, катастарске парцеле 7678/3 и 7678/5 и 

државног пута IIа реда бр.100, катастарска парцела 7734/2. 

 

Од тромеђе граница у правцу југоистока пресеца канал и дужином од око 275 m прати 

северну међу државног пута, катастарске парцеле 7733/2 и 7733/1, скреће ка југу и 

пресецајући државни пут (улица Новосадски пут) долази до тромеђе државног пута, 

катастарска парцела 7733/1 и катастарских парцела 4068/18 и 4068/9. 

 

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада, прати северну међу катастарских 

парцела 4068/11, 4068/12, 4068/13, 4068/14 и 4068/15, мења правац ка југоистоку и 

пратећи северну међу катастарских парцела 4068/18 и 4068/9 долази до четворомеђе 

улице Новосадски пут, катастарске парцеле 7733/1 и 3628 и катастарских парцела 

1738 и 4068/9. 

 

Од четворомеђе граница у правцу југа прати источну међу катастарских парцела 

4068/9, 7678/9, 4072/44, 4072/43, 4072/45 и 4072/40, пресеца улицу Милорада 

Стојића Горчила, катастарска парцела 4072/40 до тромеђе улице и катастарских 

парцела 4072/12 и 4072/13. 

 

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати западну међу улице, западну међу 

катастарске парцеле 4071 и дужином од око 72 m западну међу катастарске парцеле 

4070/1, мења правац ка североистоку, пресеца катастарску парцелу 4070/1 и источном 

међом катастарске парцеле 4069 долази до тромеђе улице Милорада Стојића Горчила, 

катастарска парцела 4072/40 и катастарских парцела 4069 и 4070/1. 

 

Од тромеђе граница у правцу северозапада дужином од око 22 m прати западну међу 

улице, пресеца је и наставља у правцу севера и прати западну међу улице, катастарске 

парцеле 4072/40 и 4072/46 и канала, катастарска парцела 7678/5 и долази до почетне 

тачке описа оквирне границе обухвата Измена и допуна плана. 

 

Укупна површина обухвата Измена и допуна Плана износи око 10,05 ha. 

 

Предметна локација се налази у катастарској општини Инђија. 

 
 

 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА  
 

Плански основ за израду Измена и допуна Плана, односно за припрему Материјала за 

рани јавни увид, је план вишег реда – План генералне регулације насеља Инђија 

„Службеном листу општина Срема“ бр. 14/06 и 30/11. 

 

 

 Извод из Плана генералне регулације насеља Инђија 

 

3.4. ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 

 

Функција рекреације заузима све значајније место у функционалној структури 

савремено конципираних насеља, као једна од основних егзистенцијалних функција у 

насељском животу.  
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Оваква валоризација функције рекреације нужна је последица промена у начину 

живота градског становништва, које су изазване порастом животног стандарда, као и 

потребног очувања здравља и добре кондиције свих категорија становништва. Према 

томе, један од основних циљева Генералног плана Инђије је да се у будућем 

функционисању града, поред постојећих обезбеде услови и садржаји за одвијање 

разноврсних рекреационих и спортских активности, које ће бити доступне свим 

категоријма становништва, без обзира на узраст, пол, занимање или доходак. 

 

Успешно остваривање овог циља изискује формирање једног јединственог система 

површина и објеката намењених рекреативним и спортским активностима, којимa ће 

бити обухваћено како уже градско, тако и приградско подручје. Само добром, 

међусобном функционалном и просторном усклађеношћу између свих елемената овог 

система, може се постићи његова ефикасност. 

 

Просторна организација функције рекреације, у будућој организацији града, 

подразумева постојање система рекреативних и спортских садржаја и објеката, како у 

оквиру основних функционалних зона (становања, друштвених центара, радних зона и 

сл.) тако и у оквиру издвојених просторних целина-градског рекреационог центра и 

јавних озелењених простора. 

 

У будућој просторно функционалној структури града, специјализовани спортско-

рекреациони садржаји биће заступљени у много већем обиму него што је то било до 

сада, уз напомену да се и даље задржавају постојећи садржаји (сем градског стадиона 

који се измешта из блока бр.56). 

 

У будућој Инђији планирани су следећи спортско-рекреациони центри: 

- градски спортско-рекреациони центар, 

- остали спортско-рекреациони садржаји (терени и објекти за рекреацију), 

- спортско-рекреациони садржаји у склопу других основних намена. 

 

Од спортско-рекретивних површина и објеката у наредном периоду планира се 

изградња и уређење отворених и затворених базена, отворених спортских терена, 

спортског центра и туристичко-спортско рекреативних површина. Све слободне 

површине у склопу зона спорта и рекреације треба да буду парковски озелењене и 

уређене, а сви комплекси намењени спорту и рекреацији морају бити одговарајуће 

комунално опремљени. Такође спортско-рекреативне површине треба да буду 

заштићене од ветра и добро повезане са осталим деловима насеља. 

 

Градски спортско-рекреациони центар 

 

Планирани градски спортско-рекреациони центар планиран је у блоку бр. 4 где би, 

поред постојећих спортских садржаја (отворени спортски терени) били засновани и 

потпуно нови. Основни циљ који треба да се оствари приликом просторно-

функционалне организације овог спортско-рекреационог центра је да се задовоље 

захтеви за појединим спортско-рекреативним саржајима разних нивоа, (затворена 

спортска хала, отворени спортски терени, пратећи садржаји, угоститељски објекти, 

адекватан урбани мобилијар итд.) као и њихово  просторно усклађивање са 

планираним туристичким садржајима (услед постојања термалних извора планирана је 

изградња бањско-туристичког комплекса), као и могућност задржавања постојећег зоо 

врта (наравно уз његово подизање на пуно виши урбани ниво), као и усклађивање 

свих наведених садржаја са многобројним условима надлежних органа и институција. 

 

Овако конципиран Градски спортско-рекреациони центар Инђије представљаће један 

од главних потеза урбане реконструкције града, заједно са планираним туристичко-

бањским комплексом. 
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Просторна и функционална диспозиција ове будуће велике спортско-рекреативно-

туристичке зоне (нарочито изградњом планиране обилазнице) отвориће како велике 

могућности развоја града (на међународном, државном, регионалном и локалном 

нивоу), тако и могућност креирања специфичних амбијената самог насеља који могу да 

постану нови препознатљиви симбол града Инђије. 

 

Остали спортско - рекреациони садржаји (терени и објекти за рекреацију) 

 

У будућој организацији Инђије треба да буде формирана мрежа мањих спортско 

рекреационих садржаја, чија ће основна функција бити да омогући стварање услова за 

свакодневно бављење спортом и рекреацијом за становништво свих узраста. Врсте и 

капацитети садржаја у овим спортско-рекреационим центрима биће сагледани и 

решени у даљој детаљнијој урбанистичкој разради у зависности од потреба, захтева и 

специфичности простора. 

 

Ова категорија спортско-рекреационих садржаја треба да буде формирана у блоковима 

9 и 21, поред већ постојећих које је потребно пратећим садржајима и урбаним 

мобилијаром довести на виши ниво. 

 

Наведени спортско-рекреациони садржаји у будућој Инђији ће, с обзиром на њихове 

постојеће и планиране основне и пратеће садржаје, постати у правом смислу речи 

центри друштвеног окупљања грађана Инђије. 

 

Спортско-рекреациони садржаји у склопу других основних намена. 

 

Поред горе наведених спортско-рекреационих садржаја, који имају свој засебан 

просторни израз у насељу, биће формиран велики број спортско-рекреативних саржаја 

у склопу осталих основних функција, као пратећи и комплементарни садржаји. То су 

спортско-рекреативни садржаји у склопу предшколских установа, школа, радних 

комплекса, паркова и сл. Улога ових спортско-рекреативних саржаја неће бити 

занемарљива, већ ће у многоме допринети да спортско-рекреациони садржаји прожму 

све насељске структуре и тако омогуће да спортско-рекреативне активности постану 

доступне свим његовим становницима. 

 

Посебна правила изградње-урбанистички показатељи 

 

Игралишта за децу од 1-3 год. и 3-6 год. 

 

-  могу да се лоцирају у сваком блоку на удаљености 30-50m од стана за децу до 3 год. 

и 50-100m за децу до 6 год., 

-  капацитет деце 15-20 за децу до 3 год. и 30-50 за децу до 6 год., 

- потребна површина 2m2 по детету или 0,15m2 по становнику за децу до 3 год., 

-  потребна површина 5m2 по детету или 0,5m2 по становнику за децу до 6 год. 

 

Терени и објекти за рекреацију: 

 

-  обухвата терене за мале спортове за рекреацију становништва у блоку, 

-  потребна површина 5m2/ст., 

-  сале за рекреацију 0,8m2/ст. или 10m2/кориснику. 

 

Спортски стадиони-игралишта: 

 

-  површина терена 2m2/кориснику, 

-  1,5m2 по седишту, 

-  изграђеност 30%. 
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Спортске хале: 
 

- затворени спортски објекти са универзалним спортским теренима и свим пратећим 

садржајима. 
 

Голф игралишта: 
 

- ово су игралишта која леже најбоље на валовитом терену, са заравњеним 

узбрдицама између шума или између шумарака, тј. група дрвећа, са природним (или 

вештачки створеним) препрекама (потоци, језерца), 

- величина игралишта подешава се према броју ударних стаза („рупа“) и њиховој 

дужини (размак између „удара“ и „рупе“). Потпуно игралиште има 18 „рупа“ и 

захтева 50-70 ha земљишта, а може и половина игралишта од 9 „рупа“ за које је 

потребно 20-30 ha, 

-  први „удар“мора да лежи у близини клупске зграде, а ту је и завршна „рупа“, 

- неопходни пратећи објекти су клупска зграда, кућица за алат, заклони за одмарање, 

паркинг површине итд. 
 

У наредном планском периоду очекује се да ће се у Инђији развити туризам по обиму 

и ефектима који одговарају природним и створеним условима. 
 

Основу будућег развоја чиниће атрактивни природни туристички мотиви у насељу и 

његовом окружењу: конзервиран извор термоминералне воде код базена са 

температуром воде преко 500C-700C, језера у непосредном окружењу (2 km од Инђије) 

Јарковац  који се користи за спортски риболов, купање са неуређеном плажом и 

Шеловренцу – познат по спортском риболову, локалитети Сланкаменачки виногради, 

Дунав код Чортановаца и Бешке, Сланкамен - са бањом и привезом за чамце, као и 

археолошка налазишта и места из старије и новије историје овог простора. 
 

Потенцијални туристи који ће доћи у Инђију и околину биће ловци из иностранства, 

риболовци из ширег региона и најбројнији излетници из шире и уже контактне зоне. 

Очекује се да ће се уз боље развијену информативно пропагандну делатност број 

иностраних и домаћих туриста битно повећати, како у току године тако и у току 

викенда и летњег периода. Овим туристима треба додати још и становништво Инђије и 

најближих насеља који неће користити смештајне објекте и површине за одмор и 

рекреацију, а који ће бити далеко најбројнији. 
 

Различита структура посетилаца захтева комплетно и разноврсно уређење простора. У 

том смислу планира се изградња туристичког (бањског) комплекса са смештајним 

капацитетима, спортским теренима (голф терени, игралишта), пешачким стазама и 

другим садржајима, чиме би се употпунила туристичка понуда и формирао јединствен 

туристички производ Инђије. Уређењем простора и објеката створиће се услови за 

развој пре свега спортско-рекреативног туризма као и високобањско-рекреативног, 

конгресног, акватуризма. 
 

На тај начин ће се Инђија укључити у туристичку понуду целе северне туристичке 

зоне,  односно Војводине. 
 

Такође у оквиру зоне намењене туризму, спорту и рекреацији налази се и мини 

зоолошки парк који тренутно егзистира захваљујући ентузијазму појединаца. 

Мишљења смо да би наведени садржај, обогаћен и уређен на адекватан начин, 

допуњен примереним урбаним мобилијаром, планираној зони дао посебну 

атрактивност. 

 

Због сложености проблематике, коначно просторно и функционално решење ове зоне 

мора да буде решено тек након детаљног програмирања и одговарајуће детаљне 

урбанистичке разраде. 
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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. 

 Намена: породично становање  

 Степен изграђености: маx. 40% 

 Индекс искоришћености: маx. 1,2 

Спратност објекта: маx. П+1+Пк (приземље + једна етажа + 

поткровље). 

 Изградња сутерена могућа ако не постоје 

сметње геомеханичке и хидротехничке 

природе. 
 

Парцелацију и препарцелацију спроводити на основу 

Урбанистичких пројеката. 
 

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. 

 Намена: породично становање  

 Степен изграђености: маx. 40% 

 Индекс искоришћености: маx. 1,2 

Спратност објекта: маx. П+1+Пк (приземље + једна етажа +  

поткровље). 

 Изградња сутерена могућа ако не постоје 

сметње геомеханичке и хидротехничке 

природе. 
 

Парцелацију и препарцелацију спроводити на основу 

Урбанистичких пројеката. 
 

Блок бр.3 Намењују се туристичко-спортско-рекреативним садржајима. Пре 

даљег уређења простора обавезна даља урбанистичка разрада, 

односно израда Плана детаљне регулације и урбанистичких 

пројеката. 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.4  Намењују се спортско-рекреативним садржајима и постојећем 

породичном становању. Пре даљег уређења простора обавезна 

даља урбанистичка разрада, односно израда Плана детаљне 

регулације и урбанистичких пројеката. 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. За део блока 

за који су формиране грађевинске парцеле односно за део блока 

намењен породичном становању даље уређење вршиће се према 

одредбама овог Плана. 
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Блок бр.19 Намењен је заштитном зеленилу, јавним службама (комплекс школе 

и комплекс дома здравља) и породичном становању. Пре даљег 

уређења простора обавезна даља урбанистичка разрада, односно 

израда Плана детаљне регулације и урбанистичких пројеката. На 

стамбеним објектима као и на објекту дома здравља до доношења 

плана могуће је изводити радове на реконструкцији, санацији и 

адаптацији постојећих објеката у постојећем габариту. Евентуална 

доградња наведених објеката је могућа на начин и према условима 

датим овим планом. За наведене радове до доношења плана 

обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

 

 

 

3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

Простор који је обухваћен предметним Изменама и допунама Плана налази се у оквиру 

грађевинског подручја насеља Инђија и обухвата  делове блокова бр. 1, 2, 3, 4 и 19. 

  

Чини га постојеће грађевинско земљиште које је дефинисано важећим Планом 

генералне регулације насеља Инђија („Службени лист општина Срема“,  

бр. 14/06 и 30/11), које је намењено за туристичко - спортско рекреативне површине, 

становање, парк и сквер. 

 

Важећим Планом детаљне регулације у граници обухвата Измена и допуна планирана 

је изградња објеката: вишенаменске хале и фудбалског стадиона, као и уређење 

спортско-рекреативних и зелених површина: спортског терена - помоћног фудбалског 

терена, зелених површина, пешачких и бициклистичких стаза.  

 

Од планираних објеката и површина изграђена је вишенаменска хала, с тим да је 

претходно регулисано корито потока у том делу, а површине око хале су углавном 

неуређене. У допуњеном Програмском задатку дефинисано је да се одустаје од градње 

планираног објекта стадиона и помоћног фудбалског терена, као и од друге фазе 

измештања потока. Надаље планирати пешачку стазу даље дуж потока до постојећег 

пешачког прелаза на државном путу (кат. парцела бр. 4068/17 КО Инђија), задржати 

постојећи пешачки мост преко потока и планирати још један у близини парцеле бр. 

7678/8 КО Инђија, задржати зеленило, задржати терен за боћање, задржати постојећи 

тениски терен и терене на којима се тренутно налази привремени објекат балон хала. 

Постојећи фудбалски терен са трим стазом се задржава. 

 

На основу података из важећег Плана генералне регулације насеља Инђија, као и 

Плана детаљне регулације, утврђено је да на простору обухвата Измена и допуна 

Плана нема заштићених, нити предложених за заштиту природних добара. 

 

Према претходним условима Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица, 

добијеним у току израде важећег Плана генералне регулације насеља Инђија, у 

предложеном обухвату Измена и допуна Плана нема евидентираних, нити предложених 

за заштиту непокретних културних добара. 

 

 

 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
 

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је преиспитивање планског решења из 

2008. године, као и унапређење урбанистичког решења и редефинисање намене 

површина која је утврђена важећим Планом, те стварање могућности за изградњу 

новопланираног објекта – Спортске академије. 
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У складу са наведеним, приступиће се: 

- промени намене у делу катастарске парцеле број 4068/18 КО Инђија, на месту на 

којем су планиране зелене површине северно од фудбалског терена планира се 

изградња објекта – Спортске академије, 

- планирању приступне саобраћајнице и прикључака на комуналну инфраструктуру 

према објекту Спортске академије, 

- планирању паркинг површине која ће капацитетом задовољити потребе објекта 

Спортске академије, 

- измени и допуни правила уређења и грађења утврђених Планом детаљне 

регулације, чиме ће се омогућити директно спровођење. 

 

 

 

5. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
 

Планирана намена површина на нивоу блока/зоне је идентична са постојећом наменом, 

а то је спорт и рекреација.  

 

Измена и допуна Плана обухвата простор унутар туристичко спортско рекреативног 

комплекса у Инђији, а Изменама и допунама Плана предвиђена је изградња објекта 

Спортске академије и задржавање постојећих објеката и терена: фудбалског стадиона, 

балон хале, тенис терена и терена за боћање. 

 

Приступ према Спортској академији ће се организовати са постојеће саобраћајнице уз 

коју ће се водити и комунална инфраструктура. Непосредно уз објекат Спортске 

академије ће се организовати паркинг површина, а испред објекта приступни плато.  

 

Планиране саобраћајне површине (приступна саобраћајница и паркинг) заузеће око 

1850 m2, а  објекат око 420 m2. Не планира се утврђивање нове регулације Инђијског 

потока, тако да ће Инђијски поток остати у постојећем кориту. Уз поток се планира 

уређење пешачке и бициклистичке стазе. 

 

 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Очекивани ефекат израде Измена и допуна Плана у погледу унапређења начина 

коришћења простора се сагледава кроз: 
  

-  могућност интерполације и реализације новопланираног објекта - Спортске 

академије са пратећим садржајима, 
 

-  преиспитивање планираног решења из 2008. године са аспекта рационалности и 

реализације  планираних објеката и површина, 
 

-  задржавање постојећих објеката, терена и површина, као и постојеће регулације 

Инђијског потока. 
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В) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
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Г) ПРИЛОГ 
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