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УВОД  
 

На основу Програмског задатка, утврђене потребе (на основу плана вишег реда) да се 

изради одговарајућа урбанистичка документација за предметни простор, Одлуке о 

приступању изради Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен („Службени 

лист општине Инђија“, број 14/17), ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ приступио је 

изради Материјала за рани јавни увид Плана генералне регулације. Плански основ за 

израду Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен је Просторни план 

општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/12), којим је и утврђена 

обавеза израде Плана генералне регулације за насељено место Нови Сланкамен. 

 

Основни циљ израде Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен (у даљем 

тексту: План) јесте утврђивање дугорочне стратегије развоја и просторног уређења 

насеља, односно плански развој свих насељских функција са пратећим садржајима, 

стварање услова за планско усмеравање изградње и формирање насеља као просторно 

функционалне целине у складу са његовим значајем и положајем у ширем окружењу, на 

темељима одрживог развоја и очувања постојећих и стварања нових вредности у 

простору, обезбеђења услова економске и социјалне обнове и просперитета, уз 

уважавање свих примарних и секундарних потреба становника у погледу обезбеђења 

квалитетније средине за рад и живљење. 

 

Материјал за рани јавни увид садржи текстуални и графички део и дефинише опште 

циљеве израде Плана. Предлаже оријентационо: обухват Плана, грађевинско подручје, 

претежну намену земљишта и потребне нумеричке показатеље. 
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1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
 

Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана генералне регулације насеља 

Нови Сланкамен се налази на тромеђи општинског пута, катастарска парцела 3750 и 

катастарских парцела 3748/78 и 3748/79.  

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати северну међу општинског пута, 

катастарске парцеле 3750, 1010, 1014 и 2083/ до тромеђе општинског пута, 

катастарске парцеле 2083/1 и 2083/2 и границе катастарских општина Нови Сланкамен 

и Стари Сланкамен. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца општински пут и прати северозападну 

међу катастарских парцела 2055/5, 2055/8, 2055/10 и 2054/1 и источну међу 

катастарске парцеле 2055/11 и пресецајући атарски пут, катастарска парцела 2050/2 

долази до тромеђе атарског пута и катастарских парцела 2047/6 и 2047/7. 

Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу катастарских парцела 2050/2, 

2047/9, 2047/3, 2047/10 и 2049 до тромеђе катастарских парцела 2049, 2047/16 и 

2091/4, скреће ка југу и прати источну међу катастарских парцела 2047/16 и 2036 до 

тачке на међи катастарских парцела 2036 и 2108/4, мења правац ка северозападу, 

пресеца катастарске парцеле 2036 и 2035 и јужном међом катастарских парцела 2035 и 

2039 долази до тромеђе катастарских парцела 2039, 2046/24 и 2046/39. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати западну међу катастарских парцела 

2046/39, 2046/72, 2037/2, 2045/27, 2045/28 и 2035/2 и долази до четромеђе пута, 

катастарске парцеле 2035/2 и 2035/1 и катастарских парцела 2043/27 и 2043/28. 

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада и прати западну међу пута, 

катастарска парцела 2035/1 до тромеђе пута и катастарских парцела 2044/32 и 

2044/33, скреће ка југозападу, прати западну међу катастарских парцела 2044/33 и 

2044/34 до тромеђе пута, катастарска парцела 2043/69. 

Од тромеђе граница у правцу северозапада дужином од око 50 m прати северну међу 

пута, скреће ка југу, пресеца га, прати источну међу катастарске парцеле 2043/74 и 

пресецајући пут, катастарска парцела 2034/1 долази до тромеђе пута и катастарских 

парцела 2041/16 и 2041/17. 

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати јужну међу пута до тромеђ пута и 

катастарских парцела 2041/6 и 2041/108, мења правац ка југозападу и прати западну 

међу катастарске парцеле 2041/6 до тромеђе пута, катастарска парцела 3676 и 

катастарских парцела 2041/6 и 2041/5. 

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати северну међу пута до тромеђе пута и 

катастарских парцела 2839/1 и 2041/1, мења правац ка југозападу и прати источну 

међу катастарске парцеле 2839/1 до четворомеђе државног пута Iб реда бр.126, 

катастарске парцеле 2839/1 и 2839/2 и катасраских парцела 2666/1 и  2666/2. 

Од четворомеђе граница у правцу северозапада пресеца државни пут и прати источну 

међу катастарских парцела 2841, 2864 и 2866, скреће ка североистоку и пратећи 

источну међу атарског пута, катастарска парцела 2880 долази до тромеђе атарског 

пута и катастарских парцела 3695/9 и 3695/11. 

Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати источну и северну међу 

катастарске парцеле 3695/10 и северну међу атарског пута, катастарска парцела 2880 

и пратећи западну међу атарског пута у правцу југа долази до тромеђе атарског пута, 

катастарска парцела 2880 и катастарских парцела 3697/3 и 3697/2. 

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада и прати источну међу 

катастарских парцела 3697/3 и 3697/4, пресеца пут, катастарска парцела 3689 и 

пратећи источну међу катастарске парцеле 3701 долази до четворомеђе катастарских 

парцела 3701, 3465/2, 3466 и 3709/1. 

Од четворомеђе граница у правцу североистока прати западну међу катастарске 

парцеле 3709/1 до тромеђе катастарских парцела 3709/1, 3728/21 и 3336, пресеца 

катастарску парцелу 3728/21 и даље ка северу прати западну међу катастарских 

парцела 3728/5 и 3729/19 и пресецајући општински пут, катастарска парцела 3750 и 

долази до почетне тачке описа оквирне границе обухвата Плана. 

Предметна локација се налази у катастарској општини Нови Сланкамен. 

Укупна површина обухвата Плана износи  око 490,36 ha. 
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2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 
 

ИЗВОД ИЗ ППО Инђија ("Службени лист општине Инђија", број 7/2012) 

 

Становништво 

 

На основу утврђених биодинамичких карактеристика популације, досадашњих 

развојних тенденција, планираних мера демографске политике, као и прогнозираног 

привредног и укупног друштвеног развоја, у периоду 2002-2021. год. за насеља 

општине Инђија прогнозиран је благ пораст укупног броја становника, тако да ће 2021. 

године у насељима општине Инђија живети 52450 становника. Просечна величина 

домаћинства износиће 3,1 члан по домаћинству, а укупан број домаћинстава биће 

17050. 
 

Планирани број становника, домаћинстава и просечна величина домаћинства: 
Насеље Број становника Индекс Прос. стопа 

раста 
Број  

домаћинстава 
Просечна величина 

домаћинства 

 2002. г 2021.г 2021/02 2002/21 2002.г. 2021.г. 2002.г. 20221г. 

Нови 
Сланкамен 

 
3455 

 
3510 

 
101,6 

 
-0,08 

 
1147 

 
1200 

 
3,0 

 
2,9 

Општина 49609 52450 105,7 0,29 15889 17050 3,1 3,1 

 

Привредне делатности 

 

Користећи своје компаративне предности, а имајући у виду укупне и посебне 

потенцијале, као и стратешки положај општине Инђија, основни развојни приоритет 

треба да буде ревитализација укупне привреде и развој ефикасне привредне 

инфраструктуре, уз активну и атрактивну политику привлачења инвеститора, уз 

императив заштите и очувања животне средине, а у циљу побољшања квалитета 

живота становништва. 

 

Туризам 

 

Природне вредности подручја представљају основ за здравствени-spa/welness туризам, 

риболов и лов, туризам посебних интересовања (пешачења, циклотуризам, посматрање 

ретких биљних врста и птица – birdwatching), рекреативне и излетничке програме, 

наутички туризам, уз ограничења која обезбеђују очување природне и културне 

баштине. 

 

На подручју општине Инђија могу се развијати следеће врсте културног туризма: 

културно-историјски (археолошки локалитети), едукациони, манифестациони и 

рурални-life, seeing/life participating (видети и учествовтаи у животу локалне 

заједнице).  

 

Мрежа насеља 

 

За општину Инђија може се тврдити да има развијену мрежу насеља (у односу на број), 

као и то да сва насеља, сем Сланкаменачких Винограда, имају повољан географки 

положај и добру повезаност са центром општине. 
 

Насељске везе са општинским центром углавном су радијалне, тј. насеља у оквиру 

општинског простора су неправилно зракасто оформљена у односу на насеље Инђија, 

са још увек недовољним бројем међусобних веза, с тим да само три насеља 

(Чортановци, Бешка, Инђија) повезују два вида саобраћаја (друмски и железнички), 

док остала насеља опслужује само друмски саобраћај. 
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Организација јавних служби 
 

У насељима Крчедин и Сланкаменачки Виногради, као и у насељима Нови Сланкамен и 

Стари Сланкамен, због њихове међусобне близине, требало би планирати заједничке 

дефицитарне капацитете јавних служби, да не би долазило до њиховог дуплирања. 
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I Социјална заштита 
           

1. дневни центри + + + + + + + + + +  

2. 
стационаран центар 

(комплекс) за старе 

+           

3. центар за социјални рад +           

II Образовање 
           

4. 
предшколско 

образовање 

+ + + + + + + + + +  

5. 
основно образовање  
(I-IV) 

 + +         

6. 
основно образовање  
(I-VIII) 

+ ● ● ● ● + + + + + + ● ● ● ● 

7. средње образовање *           

8. 
више и високо 

образовање 

***           

9. 
ученички и студентски 

домови 

+           

III Здравствена заштита 
           

10. 

амбуланта, здравствена 

станица, мобилна 

здравствена служба 

+ + + + + + + + + + + 

11. дом здравља +           

12. (општа) болница +         +  

13. апотека + + ** ** + + + + ** ** ** 

14. ветеринарска станица ** ** ** ** ** ** ** ** ** **  

IV Култура 
           

15. 
мултифункционални 
простори/објекти 

+ + + + + + + + + + + 

16. 
библиотека 

/књижара 

+ ** ** + ** + + + + + + 

 

Саобраћајна инфраструктура 
 

Основно будуће опредељење у домену путног-друмског саобраћаја за планирани 

плански хоризонт је задржавање свих изграђених саобраћајних капацитета.  
 

Као друга фаза у реализацији стратешких опредељења је рехабилитација и 

реконструкција свих државних путева и довођење њиховог нивоа изграђености на 

квалитативно виши стандард у саобраћајној мрежи. Такође кроз прву фазу потребно је 

успоставити систем општинских путева кроз изградњу, модернизацију и 

осавремењавање општинских (локалних) путева, који по функцији и значају у оквиру 

свеобухватног развоја покажу оправданост.  
 

Водопривредна инфраструктура 
 

У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета 

оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају Сремски 

регионални систем – подсистем „Источни Срем“), из којег ће се снабдевати 

становништво насеља општине Инђија, као и само они технолошки процеси у којима је 

неопходна вода највишег квалитета.  
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На простору Инђије развијаће се сепарациони канализациони системи, којима ће се 

посебно одводити фекалне отпадне воде, а посебно атмосферске отпадне воде. 

Индустријске отпадне воде решаваће се, по потреби, посебним системима. Зависно од 

врсте и типа загађене воде вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз 

предтретман, па ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и 

атмосферском отпадном водом. 

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

Постојећу нисконапонску мрежу у насељу реконструисати у складу са планом развоја 

надлежног оператера дистрибутивне мреже електричне енергије. 
 
Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално 

по потреби, изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градиће се 

углавном монтажно-бетонске и стубне трафостанице. Зидане трафостанице типа „кула“ 

потребно је заменити новим.  

 

Електроенергетска мрежа у насељима, ће бити углавном надземна на бетонским и 

гвоздено-решеткастим стубовима. У деловима насеља где је планирано вишепородично 

становање, радне зоне, централни садржаји, спортско-рекреативне и парковске површине, 

мрежа ће се градити подземно. 

 

Термоенергетска инфраструктура  

 

Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне инфраструктуре на подручју обухвата 

Просторног плана општине Инђија, задовољавају садашње потребе потрошача на 

територији општине и пружају могућност даљег проширења и изградње у циљу 

задовољења свих потрошача природног гаса на простору Општине (насељена места, 

викенд зоне и индустријски потрошачи). 

 

Електронска комуникациона инфраструктура 

 

У области комутационих система, неопходно је увођење дигиталне технологије, како за 

нове објекте, тако и замена постојећих аналогних комутационих система, тј. аналогних 

телефонских централа, довољног капацитета, којим ће се омогућити неопходно укидање 

двојничких и инсталација дигиталних (ISDN и HDSL) телефонских прикључака. 
 

Дигитализацију је потребно извршити на свим нивоима, што подразумева и увођење 

оптичких каблова у месне мреже и до крајњих корисника. Дигитализацију и 

проширење комутационих система пратиће и проширење транспортне мреже, 

засноване на постојећим и новим оптичким кабловима и система преноса 

најсавременије дигиталне технологије. 

 

Природна добра 

 

На простору обухвата Плана нема заштићених нити предложених за заштиту природних 

добара. 

 

Заштита животне средине 

 

Стратешко опредељење заштите животне средине односно живота и здравља људи је 

усмерено у циљу оптималног и рационалног коришћења природних ресурса и 

унапређење природних и створених вредности на предметном простору. 

 

У том смислу Планом је предвиђена заштита воде, ваздуха и земљишта од потенцијалне 

деградације. 
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Снабдевање водом највишег квалитета оствариће се развојем регионалног система 

водоснабдевања. 

 

У контексту заштите вода планирана је изградња сепаратне канализационе мреже у 

свим насељима. Отпадне фекалне воде и отпадне воде из индустријских објеката 

пречишћавати пре упуштања у реципијент. 

 

У контексту заштите и очувања квалитета ваздуха на подручју општине предвиђена је 

израда локалног регистра загађивања и редовно праћење стања квалитета ваздуха на 

територији Општине успостављањем мреже мониторинг станица, у складу са важећом 

законском регулативом. 

 

Заштита ваздуха ће се обезбедити и следећим планским мерама: 

- изградњом обилазница и модернизацијом и доградњом саобраћајне мреже; 

- гасификацијом насеља; 

- адекватним одлагањем комуналног отпада и сточних лешева, у складу са 

Стратегијом управљања отпадом и важећим законима и правилницима; 

- повећањем зеленог фонда и формирањем заштитног зеленила; 

- санацијом и рекултивацијом постојеће депоније након завршене експлоатације, као 

и неуређених депонија. 

 

Планом је предвиђено да се земљиште као природни ресурс заштити низом мера и 

активности које ће допринети његовом очувању и унапређењу квалитета. 

 

Општина Инђија се укључила у реализацију принципа Стратегије управљања отпадом и 

у складу са тим потписала је Споразум о формирању региона за управљање отпадом за 

више општина, израђен је Регионални план управљања отпадом у наведеним 

општинама, План управљања отпадом на нивоу локалне самоуправе, који је 

прецизирао начин и динамику сакупљања отпада и План детаљне регулације за 

изградњу регионалне санитарне депоније у Инђији, на основу Идејног пројекта. 

 

 

3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА  
 

Насеље Нови Сланкамен се налази у источном делу општине Инђија, има повољан 

географски положај и добру повезаност са општинским центром. Настало је на благим 

наносима лесне заравни најисточнијег дела Фрушке горе, а положај и облик му је 

условљен структуром терена. 

 

Према подацима пописа становништва 2011. године, у насељу Нови Сланкамен, живело 

је 2994 становника, у 975 домаћинства, просечне величине 3,07 чланова по 

домаћинству.  

 

Насеље је плански формирано, са правилном матрицом улица и правилних, 

правоугаоних блокова. Највећи део површине насеља чини породично становање.  

 

Центар насеља није формиран плански. Најзначајнији јавни објекти (месна заједница, 

пошта и јавне службе) лоцирани су у средишњем делу насеља уз главну насељску 

саобраћајницу, осим домова за старе, који се налазе у блоковима, чија је претежна 

намена породично становање. 

 

Насеље је изразито пољопривредног типа, без формираних радних зона.  
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Јавне службе 

 

У насељу Нови Сланкамен постоје следеће јавне службе: 
  

1. Област социјалне заштите 

- Дом за старе „Препород“ 

- Дом за старе „Гала дом“ 
 

2. Област образовања: 

- Установа за предшколско образовање „Бошко Буха-Пчелица“ 

- Школа за основно образовање „Др Ђорђе Натошевић“ (300 ученика) 

3. Област здравствене заштите: 

- Амбуланта и апотека 
 

4. Област културе: 

- Дом културе 

- Хрватско кутурно просвјетно друштво „Стјепан Радић“ 
 

5. Област физичке културе: 

- Отворени спортски терени 

- Фискултурна сала уз основну школу  
 

Становање 
 

Породично становање је доминантна намена у насељу. Парцеле породичног становања 

карактеришу објекти у прекинутом низу, као и велики број слободностојећих објеката. 

Претежно су заступљени приземни објекти. Величина парцела породичног становања је 

примерена пољопривредним домаћинствима и креће се, у просеку, од 700 m2 - 1400 

m2. Ширина фронта парцеле је у просеку већа од 16 m, a крећe се од 12 m, до преко 

30 m. Просечан степен заузетости парцеле је испод 20%. 
 

Радне површине 
 

У насељу не постоји радна зона. Заступљени су појединачни радни комплекси, 

углавном лоцирани на периферији насеља. Делатности су из области пољопривреде и 

услужних делатности. 
 

За даљи развој насеља потребно је формирати и опремити радну зону. 
 

Спортско-рекреативне површине 
 

Насеље Нови Сланкамен нема формиран спортски центар. У оквиру комплекса школе 

изграђени су отворени терени за мале спортове и спортска хала, а у источном делу 

насеља формирано је фудбалско игралиште, уз које не постоје пратећи садржаји. 
 

Спортско-рекреативне површине је потребно уредити и допунити пратећим садржајима. 
 

Комуналне површине 
 

Комуналне површине у насељу су: гробље, које није у потпуности уређено и 

опремљено, зелена пијаца у оквиру централне зоне насеља и МРС. Источно од насеља 

је неуређена површина за одлагање комуналног отпада.  
 

Саобраћајна инфраструктура 
 

Основна веза насеља Нови Сланкамен са окружењем и општинским центром је 

остварена преко државног пута IIа реда бр.126 /Р-109, Рума - Путинци - Инђија - 

Стари Сланкамен. ДП бр.126 се пружа у правцу североисток-југозапад, практично 

делећи насељску мрежу на готово једнаке саобраћајне дистрикте (блокове). У исто 

време државни пут фигуришe као главни апсорбер свих интернасељских и насељских 
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саобраћајних токова. Општински путеви, као сегменти насељске саобраћајне мреже, 

пресецају насељско ткиво у правцима: 

- север - северозапад, ОП бр. 17, Крчедин – Нови Сланкамен, 

- север-југоисток, ОП бр. 18, Нови Сланкамен - Сурдук. 
  

У оквиру регулационих ширина траса категорисаних путева кроз насеље Нови 

Сланкамен – главних насељских саобраћајница (ДП бр.126, ОП бр.17 и бр.18), 

елементи попречних профила су углавном на задовољавајућем нивоу у квантиативном 

(неопходни  елементи профила: коловозне и површине за кретање пешака) и 

квалитативном смислу (експлоатационо стање саобраћајних површина). 

 

У уличним коридорима (регулационе ширине)  осталих саобраћајница степен 

изграђености варира, са довољним ширинама регулације, са различитим ширинама 

коловоза (3,0-6,0 m) и релативно одговарајућим степеном опремљености 

саобраћајница. Осим трасе државног и општинских путева кроз насеље и већина 

осталих насељских саобраћајница је опремљена савременим коловозним површинама.  

 

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

традицију прелажења унутарнасељских растојања, геоморфологију и конфигурацију 

терена. Пешачки саобраћај се обавља у оквиру коридора свих насељских 

саобраћајница, док се бициклистички саобраћај углавном обавља по коловозним 

површинама. Ширине коридора мреже улица погодују овим видовима кретања.  

Постојећи капацитети за одвијање немоторних кретања (посебно бициклистичких) нису 

на потребном безбедносном нивоу, јер се налазе у оквиру коловозних површина. Стање 

изграђености и опремљености пешачких стаза пружа релативно задовољавајући ниво 

комфора кретања пешака у оквиру насељског простора. 

 

Водопривредна инфраструктура 

 

Пре седамдесетих година водоснабдевање насеља обављало се преко плићих бунара 

(до 30 m дубине). Такорећи, свако домаћинство је имало бунар овог типа. Воде су 

црпљене ручним пумпама. Организовано водоснабдевање око хиљаду домаћинстава 

насеља Нови Сланкамен започиње 1974. године, формирањем изворишта у 

југозападном делу насеља, са леве стране пута од Нових Карловаца и изградњом 

дистрибутивног система. 

 

Први водозахватни објекти изграђени на изворишту су бунари ИС-НСЛ-1 и ИС-НСЛ-2, 

дубине око 90 m односно 210 m. Издан коју каптира бунар ИС-НСЛ-1 је формирана у 

оквиру песковите серије неогене старости на дубини око 80-90 m. Садашњи капацитет 

првог бунара је 4,1 l/s, а другог 3,8 l/s. 

 

Године 1980. изведен је на изворишту нови бунар ИС-НСЛ-4 којим је каптирана издан 

формирана у оквиру песковите серије интеркалиране глиновитим седиментима на 

дубини око 200-225 m. Четврти бунар изворишта ИС-НСЛ-3 изграђен је 1995.године и 

њиме се захватила наведена издан на дубини 80 до 90 m. Према мерењима 

спроведеним 1997. године капацитет бунара је око 3,0 l/s. 

 

Данас су на изворишту у функцији 2 цеваста бушена бунара. На изворишту су 

изграђени резервоар запремине 100 m3 и хидрофорска станица. Са изворишта се водом 

снабдевају корисници у Новом Сланкамену. Ово извориште данас обезбеђује 

недостајућу количину воде за водоснабдевање, јер је од 2010.год. дистрибутивна 

мрежа насеља повезана на водоводни систем Инђије (цевовод пречника 250 mm) и 

потребе се делом задовољавају из инђијског изворишта. Извориште је лоцирано 

југозападно од насеља, са леве стране пута Инђија-Нови Карловци, на улазу у насеље. 

Коте терена у зони изворишта су око 123 mАНВ. 
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Вода захваћена на изворишту се без икакве прераде, само уз хлорисање, дистрибуира 

до потрошача. Потребан је третман захваћених вода, како би квалитет воде био у 

складу са Правилником. Испитивани узорци подземне воде узети након хлорисања су 

микробиолошки исправни. Према резултатима испитивања квалитет воде задовољава 

критеријуме прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Према 

резултатима хемијских анализа које су рађене приликом израде и тестирања бунара 

воде су слабо алкалне, умерено тврде, до тврде. У води је често присутан повишен 

садржај гвожђа и амонијум јона. Такође, повишен је и утрошак KMnO4. 

 

У Новом Сланкамену локални водовод је решен по класичном концепту, по којем се 

вода захвата из бунара пумпама и преко хидрофорског постројења запремине 2 x 5.000 

литара, након хлорисања шаље конзумном подручју. На супротној страни од изворишта 

налази се контра резервоар запремине 100 m3 са основном првобитном наменом 

изравнања протицаја. Међутим, временом са порастом потрошње воде запремина овог 

резервоара је постала недовољна за насеље. Притисак у мрежи у центру насеља је око 

4,3 bara, а на крајевима око 3 bara. 

 

Највећи пречник цеви у мрежи је 160 mm и та цев води од хидрофорског постројења 

до центра насеља, улицом у којој је груписан већи број потрошача. Преостале цеви су 

пречника 110 mm и мање. 

 

Фекална канализација у насељу није изведена, тако да се санитарне отпадне воде 

евакуишу путем непрописно изведених септичких јама и упијајућих бунара, што има 

негативне последице по животну средину.  

 

Сувишне атмосферске воде се на овом простору прикупљају мрежом отворених канала 

положених уз уличне саобраћајнице. 

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

Насеље Нови Сланкамен се снабдева електричном енергијом преко 20 kV извода из 

трафостанице ТС „Инђија“, 110/20kV, инсталисане снаге 2х31,5 MVA. 

 

Постојећа електроенергетска мрежа у насељу и средњенапонска и нисконапонска, је 

надземна у уличним коридорима. Стубови на којима су постављени водови су челично-

решеткасти и  бетонски. Електроенергетска мрежа у насељу је реконструисана за 20kV 

напон. У сврху постизања квалитета напона напајања у насељу је потребно изградити 

довољан број трафостаница, како за постојеће, тако и планиране потрошаче. 

 

Електронска комуникациона инфраструктура 

 

У насељу је изграђена савремена подземна приступна електронска комуникациона 

мрежа и обезбеђена покривеност мобилним комуникацијама. 

 

Термоенергетска инфраструктура 

 

У насељу Нови Сланкамен постоји изграђена гасоводна инфраструктура, која својим 

положајем и капацитетом пружа могућност даљег проширења и прикључења нових 

корисника природног гаса на постојећу дистрибутивну мрежу у насељу. Дистрибутивна 

гасоводна мрежа је изграђена у скоро свим постојећим улицама, а насеље се снабдева 

природним гасом преко дистрибутивног гасовода из правца насеља Инђија и МРС „Нови 

Сланкамен“. 

 

Природна добра 

 

На простору обухвата Плана нема заштићених нити предложених за заштиту природних 

добара. 
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Културна добра 

 

На простору обухвата Плана и у непосредном окружењу постоје заштићена и 

предложена за заштиту културна добара: 

 

Верски објекти 

1. Римокатоличка црква св. Михајла – проглашена је за споменик културе решењем 

Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица, број 102 од 

13.10.1977.године, а категорисана као непокретно културно добро од великог 

значаја Одлуком Скупштине Војводине 1991.године („Сл.лист АПВ“ број 28/91), 

2. Српска православна црква св.преображења 

 

Објекти грађанске архитектуре и народног градитељства 

1. Кућа значајна за живот и дело др Ђ. Натошевића (уз православну цркву)  

2. Кућа у улици Цара Душана бр.132 

3. Кућа у улици Цара Душана бр.18 

 

Меморијални комплекси и спомен обележја 

1. Споменик на Михаљевцу поред Новог Сланкамена 

2. Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора од 1941-45. године у 

дворишту основне школе 

 

Археолошки локалитети: Црквена, Грабовац, Чаревац, Комаревац- Умка, Пропуст. 

 

 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Општи циљ израде Плана је дефинисање намене површина, регулација јавних намена и 

јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, утврђивање 

правила уређења и правила грађења. 

 

Појединачни циљеви су: 

- дефинисати нову границу грађевинског подручја;  

- у области јавних садржаја потребно је осавременити објекте, комуналну 

опремљеност и подразумевану опрему за функционисање објекaта у складу са 

савременим захтевима; 

- за развој привреде потребно је формирати радне зоне;  

- у области саобраћајне инфраструктуре потребно је дефинисати услове за 

имплементацију свих саобраћајних капацитета који би могли да подстакну 

привредне активности општинског простора; 

- дефинисати површине за одговарајућу комуналну опремљеност насеља; 

- дефинисати правила заштите природних и културно-историјских добара; 

- дефинисати начин уређења и утврдити правила за изградњу термоенергетске 

инфраструктуре 

- дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 

 

 

5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ 

ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА 
ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 

 

Предложени план намене површина је произашао из постојећег начина коришћења 

простора, циљева и смерница из ППО Инђија. 

 

Основна намена површина је и даље породично становање на постојећим парцелама. 

Не планира се повећање индекса заузетости парцела. 
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Зону централних садржаја чине делови блокова у средишњем делу насеља, уз главну 

насељску саобраћајницу. У оквиру зоне ће и даље бити заступљени садржаји јавне 

намене, пословања и становања. 

 

Делатности које се могу планирати у централној зони, у склопу постојећих објеката, а 

као недостајући пратећи садржаји становања су: трговинска делатност, услужне 

делатности, угоститељство и друге делатности, које ни на који начин не угрожавају 

функционисање зоне. 

 

Постојећи јавни садржаји задовољавају потребе насеља, с тим што је потребно увести 

савремену опрему и уређење објеката. 

 

У оквиру спортско-рекреативних површина, чија је локација предвиђена у западном 

делу Новог Сланкамена- планира се изградња базена, уређење отворених спортских 

терена и пратећих садржаја. 

 

У оквиру спортско-рекреативних површина, чија је локација предвиђена у западном 

делу Новог Сланкамена, уз постојеће фудбалско игралиште - планира се уређење 

отворених спортских терена и пратећих садржаја. 

 

Површине намењене радним садржајима су планиране у североисточном делу насеља. 

 

У оквиру радне зоне могућа је изградња следећих садржаја: 

- производних погона; 

- трговинских делатности; 

- сервисно-складишних терминала; 

- 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.). 

 

У наредном планском периоду планирана је изградња канализације сепаратног типа, 

као затворене цевне канализације, којом ће се отпадне воде сакупити и одвести до 

сабирне тачке југоисточно од насеља. Даља дистрибуција ових вода ће се решити 

Пројектном документацијом, а кроз следеће варијанте: 

- локалним реципијентом (маловодни канал) и локалним уређајем за пречишћавање 

отпадних вода, 

- варијанта са Дунавом као реципијентом и заједничким уређајем за пречишћавање 

отпадних вода Старог Сланкамена и Новог Сланкамена. 

 

Потребно је уредити и опремити постојеће гробље, у складу са прописима који 

регулишу ту област, те планирати проширење гробља и изградњу помоћне просторије. 

 

Планирана намена предметног простора захтева примену одређених просторно-

планских мера заштите животне средине које имају превентивни и санациони карактер. 

У контексту  одрживог развоја насеља, неопходно је изградњу планираних објеката и 

њихово инфраструктурно опремање усагласити са условима надлежних институција. 
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5.1. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

Ред. 
бр. 

Планирана намена површина ha a m2 % 

1. Централни садржаји 7 98 60 1,6 

2. Становање  348 29 85 71,0 

3. Радни садржаји  26 67 68 5,5 

4. Спорт и рекреација  19 71 76 4,1 

5. Парковске површине  65 20 0,1 

6. Гробље 5 61 81 1,1 

7. Заштитно зеленило 13 79 31 2,8 

8. Улични коридори 67 61 80 13,8 

Укупна површина простора у обухвату Плана 490 36 01 100 

 

 
5.2. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Планом генералне регулације ће се утврдити грађевинско земљиште на основу 

исказаних потреба, као и предложене намене површина. Такође ће се дефинисати нове 

површине, тј. грађевинске парцеле јавне намене, за објекте и површине од јавног 

интереса.  

 

Површине грађевинског земљишта планиране за јавне намене ће бити дефинисане 

директно у Плану или ће за поједине локације бити прописана детаљна разрада 

(израда Планова детаљне регулације). 

 

Оквирном границом Плана обухваћен је простор површине 490,36 ha.  

 

Овим Материјалом предложена је граница планског подручја насеља Нови Сланкамен, 

као и предлог коришћења грађевинског земљишта према предложеним површинама 

претежне намене (графички прилог бр. 2). 

 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана генералне регулације насеља Нови 

Сланкамен су: 

- уређење неизграђеног грађевинског земљишта и његово привођење планираној 

намени; 

- планирање будућих намена уз заштиту и унапређење коришћења земљишта у циљу 

одрживог развоја; 

- инфраструктурно опремање насеља (изградња насељске канализационе мреже) 

- обезбеђење саобраћајне доступности радним садржајима, као и инфраструктурно 

опремање предметног простора, уз могућност фазне изградње; 

- одрживо функционисање саобраћаја у оквиру  обухвата Плана; 

- дефинисање основних коридора инфраструктурних система; 

- олакшавање и убрзавање процеса реализације планираних садржаја, а самим тим и 

просперитет, како самог насеља тако и општине; 

- усмеравање развоја у складу са савременим стандардима заштите околине и 

квалитета живота. 

  

Очекивани ефекти су просторно уређење насеља, успостављање комуналног реда, 

заштита животне средине, што заједно представља предуслов за даљи развој насеља. 
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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
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В) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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1. Одлука о приступању изради Плана генералне регулације насеља Нови 

Сланкамен („Службени лист општине Инђија“, број 14/17) 
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