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1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 

Изменама и допунама Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног 

комплекса у Инђији (у даљем тексту: Измене и допуне Плана) приступило се на основу 

Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичко спортско 

рекреативног комплекса у Инђији („Службени лист општине Инђија“, број  17/08). 
  

Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја 

Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног 

комплекса у Инђији на животну средину, број 35-268/2018-IV-02 OD  05.07.2018.год., 

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

средине Општинскe управе општине Инђија. 
 

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

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

Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. 
 

Измене и допуне Плана у простору дефинисаном обухватом Измена и допуна односе се на: 

- планирану изградњу – спортске академије, 

- преиспитивање саобраћајног решења, формирање приступног пута према објекту 

спортске академије, паркинг површине и прикључака на комуналну инфраструктуру, 

- задржавање постојећих објеката (спортска хала и балон хала) и постојећих 

спортских терена (фудбалски терен, тенис терен и терен за боћање), 

- задржавање постојећих зелених површина, 

- задржавање постојеће регулације Инђијског потока (деоница која је важећим 

Планом планирана за измештање остаје у постојећем кориту), 

- обезбеђење простора за VIP паркинг уз спортску халу. 
 

Након доношења Одлуке о изради Измена и допуна Плана, а 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, 145/14 и 83/18), израђен је 

Материјал за рани јавни увид. 

 

Рани јавни увид у Материјал за израду Измена и допуна Плана оглашен је 03.12.2018. 

године, од стране Носиоца израде Измена и допуна Плана (Општина Инђија) и одржан 

у периоду од 03. децембра 2018. године до 18. децембра 2018. године.  

 

У току трајања раног јавног увида Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене 

послове и заштиту животне средине није достављена ниједна писана примедба. 

Обрађивачу Измена и допуна Плана је достављен Извештај о обављеном раном јавном 

увиду (бр. 35-562/2018-IV-02, од 16.01.2019. године), након чега се приступило 

изради Нацрта Измена и допуна Плана. 

 

За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су посебни услови за заштиту и 

уређење простора и изградњу објеката од органа, посебних организација, имаоца 

јавних овлашћења и других институција који су овлашћени да их утврђују, а који су се 

односили, односно били од интереса за Измене и допуне Плана. 

 

Измене и допуне Плана садрже текстуални и графички део. 
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2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
 

Почетне тачка описа границе обухвата Измена и допуна Плана 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 м 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 катастарскe парцеле 4068/9 

до тромеђе потока, катастарска парцела 7678/9 и катастарских парцела 4068/9 и 1586, 

мења правац ка југоистоку и пратећи северну међу потока, катастарска парцела 3597/1 

долази до тромеђе потока и катастарских парцела 1579 и 1578. 

 

Од тромеђе граница у правцу југа пресеца поток, прати западну међу катастарске 

парцеле 1422 и долази до тромеђе улице Милорада Стојића Горчила, катастарска 

парцела 3637 и катастарских парцела 1421 и 1422. 

 

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати северну међу улице Милорада 

Стојића Горчила, катастарске парцеле 3637 и 4072/47 до тромеђе улице и катастарских 

парцела 1406 и 1410, скреће ка североистоку, прати  источну међу катастарских 

парцела 1406 и 1408, мења правац ка ка северозападу и пратећи северну међу 

катастарских парцела 1408 и 1409 долази до тромеђе улице, катастарска парцела 

4072/47 и катастарских парцела 1409 и 1411, поново мења правац ка југозападу, 

прати источну међу улице Милорада Стојића Горчила, катастарска парцела 4072/47, 

пресеца улицу и долази 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 м 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 м 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 граница обухвата Измена и допуна плана. 

 

Предметна локација Измена и допуна Плана се налази у катастарској општини Инђија. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана 

износи 11,35 hа. 

 

 

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА 
 

У Плану детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у  Инђија 

(„Службени лист општина Срема“ број 17/08), у текстуалном делу плана, врше се 

следеће измене: 
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У поглаљу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, врше се следеће измене:  

- пети, шести, седми и осми пасуси се бришу. Досадашњи пасуси девет и десет, 

постају пасуси пет и шест. 

- додаје се седми пасус, који гласи: „Постојећи објекти и спортски терени се 

задржавају“. 

 

У поглаљу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.1. ПОДЕЛА НА ЗОНЕ, у подтачки 2.1.1. 

Зона спорта и рекреације, мења се текст и гласи: 

„ 

- Спортска хала - постојећа, 

- Спортска академија - планирани,  

- Фудбалски терен - постојећи, 

- Тениски терен и терен за боћање – постојећи, 

- Балон хала - постојећа, 

- Трг Спорта, пешачки платои и стазе, 

- саобраћајне површине /планиране/ димензионисане су у складу са потребама, а 

и паркинг површине, 

- уређене зелене површине.“ 

 

 

У поглаљу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.1. ПОДЕЛА НА ЗОНЕ, у подтачки 2.1.6. 

Биланс површина, табела се мења и гласи: 

 

„ 

- Ред. 

бр. 

НАМЕНА ПОВРШИНА Површина 

ha               a             м2 

% 

1. ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 

24 90 36 96,97 

1.1. Зона спорта и рекреације 6 28 09 24,46 

 спортска хала  49 15  

 спортска академија  4 15  

 фудбалски терен 1 27 12  

 тениски терен и терен за боћање  9 97  

 балон хала  13 89  

 трг спорта  76 08  

 пешачке стазе и платои  37 30  

 уређене зелене површине 3 10 43  

1.2. Зона градског парка 6 70 03 26,09 

 дечије игралиште  36 73  

 ''игралиште''  54 51  

1.3. Зона комплекса гимназије 1 37 91 5,37 

1.4. Саобраћајна инфраструктура 7 30 98 28,46 

 коридор ДП I реда  82 98  

 коридор сабирне саобраћајнице 1 35 31  

 коридор приступне 

саобраћајнице 

3 59 21  

 паркинг површина  88 20  

 пешачке стазе и платои  38 44  

 бициклистичка стаза  26 84  

1.5. Инђијски поток 2 96 44 12,59 

2. ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 

 77 74 3,03 

2.1. Зона индивидуалног становања  77 74  

 Укупно 25 68 10 100 
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У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА САОБРАЋАЈНОМ И КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ, у подтачки 

2.2.2. Водопривредна инфраструктура, врше се следеће измене 

 

 

 у поднаслову Хидротехнички објекти, последња реченица у седмом пасусу мења 

се и гласи: 

Деоница Инђијског потока (код спортске хале) на којој је извршено измештање трасе 

(утврђена нова регулација потока) се задржава, док ће на осталом делу трасе, поток 

задржати постојећу регулацију. 

 

 у поднаслову Снабдевање водом, први пасус мења се и гласи: 

 

„На предметном простору, који је предвиђен као туристичко спортско рекреативни 

комплекс, налази се постојећа делимично изграђена водоводна мрежа, и то: 

 улични вод ПВЦ ø160 mm у улици Српскоцрквена од раскрснице са улицом 

Душка Иванчевића до Инђијског канала, положен у зеленом појасу, на 

растојању од 0,5 m од ивице коловоза; 

 улични вод ПВЦ ø160 mm у улици Фрушкогорска, од Инђијског канала до 

раскрснице са улицом Милорада Стојића Горчила, положен у зеленом појасу, на 

растојању од 1,0 m од ивице коловоза; 

 улични вод ПВЦ ø110 mm у улици Милорада Стојића Горчила, положен у 

зеленом појасу, непосредно уз ивицу коловоза, а који се завршава испред 

кућног броја 39 где је постављен подземни хидрант; 

 улични вод ПВЦ ø110 mm у улици Новосадски пут, положен у зеленом појасу 

између парцеле месног гробља и ивице коловоза.“ 

 

 у поднаслову Одвођење вода, први пасус се мења и гласи: 

 

„На предметном простору, налази се постојећа делимично изграђена мрежа фекалне 

канализације, и то: 

 улични вод ПВЦ ø250 mm у улици Фрушкогорска, од Инђијског канала до 

раскрснице са улицом Милорада Стојића Горчила, положен у зеленом појасу, на 

растојању од 1,0 m од ивице коловоза; 

 улични вод ПВЦ ø250 mm у улици Милорада Стојића Горчила, положен у 

зеленом појасу, 1,0 m од ивице коловоза, до станице за препумпавање отпадних 

вода, која је лоцирана у зеленом појасу на 5,0 m одо ивице коловоза; отпадне 

воде се препумпавају у улицу Змај Јовину потисом  HDPE ø160 mm, а траса 

прати трасу гравитационог вода; 

 улични вод ПВЦ ø300 mm у улици Новосадски пут, положен у зеленом појасу на 

парној страни улице, до улива у крак у улици Милорада Стојића Горчила.“ 

 

 у поднаслову Одвођење вода, након првог пасуса додаје се  пасус, који гласи: 

 

„Фекалном канализацијом омогућити одвођење употребљене санитарне воде 

прикључењем на насељски канализациони систем (потисни цевовод регионалне 

канализације), и даље преко постројења за пречишћавање отпадних вода у Бановцима, 

до коначног реципијента - реке Дунав. “ 

 

 врши се пренумерација пасуса, тако да досадашњи пасуси 2-8, постају пасуси 3-9. 
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У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА САОБРАЋАЈНОМ И КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ, у 

подподтачки 2.2.3. Електроенергетска инфраструктура, врше се следеће 

измене: 

 у трећем пасусу иза речи МБТС, додају се речи „или зидану“. 

 иза последњег пасуса  додаје се нови пасус са следећим текстом: 

„У близини локалног еколошког коридора-каналисани „Инђијски поток“ избегавати 

директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења заштите 

природних и блиско природних делова коридора од утицаја светлости, применом 

одговарајућих планских и техничких решења (смањена висина светлосних тела, 

усмереност светлосних снопова према саобраћајницама и објектима, примена посебног 

светлосног спектра на осетљивим локацијама, ограничавање трајања осветљења на 

прву половину ноћи и сл.). За изворе ноћног осветљења изабрати моделе расвете за 

директно осветљење са заштитом  од расипања светлости, којима се спречава 

расипање светлости према небу, односно према осетљивим подручјима еколошке 

мреже.“  

 

 

У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА САОБРАЋАЈНОМ И КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ, у подтачки 

2.2.5. Гасна инфраструктура, текст се мења и гласи: 

 

„На простору обухвата Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичко 

рекреативног комплекса постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа ПЕ90 и 

ПЕ40 у улицама Милорада Стојића Горчила, Српскоцрквеној и Новосадском путу. 

Планирани садржаји  могу се прикључити на постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу 

у складу са условима и сагласности од надлежног дистрибутера за гас.  

Планирани садржаји, за производњу топлотне енергије у сврху грејања објеката као 

енергент могу користити чврста и течна горива, електричну енергију и природни гас.“  

 

У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА САОБРАЋАЈНОМ И КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ, у подтачки 

2.2.6. Зелене површине, врше се следеће измене: 

 

 седми пасус се мења и гласи:  

„У оквиру зоне спорта и рекреације се планира формирање пешачких стаза и платоа 

како би се омогућила комуникација и прилази објектима: спортска хале, спортској 

академији и  фудбалском терену. Око објеката и спортских терена се планира 

парковско уређење простора у пезјажном стилу“.  

 

 после седмог пасуса, додаје се пасус, који гласи: 

„Уређење зелених површина уз Инђијски поток ће се вршити у складу са условима 

Завода за заштиту природе“.  

 

 врши се пренумерација пасуса, досадашњи пасуси 8-11, постају пасуси 9-12. 

 

У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.3. ПОПИС И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА 

ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ И ПОВРШИНЕ, мења се текст и гласи:  

 

„Јавни објекти и површине у обухвату плана су: 

 - спортска хала, 

- спортска академија 

 - фудбалски терен, 

 - тениски терен и терен за боћање, 

- балон хала, 

 - гимназија,  

 - зелене површине, 

 - пешачке и бициклистичке стазе и платои, 
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 - игралишта, 

 - парк-шума, 

 - травнате површине и платои, 

 - парковске површине, 

 - Инђијски поток (корито потока и травната површина), 

 - саобраћајнице и паркинг површине.“ 

 

  

У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, тачка 2.4. СРЕДЊЕРОЧНИ ПРОГРАМ 

УРЕЂИВАЊА ПЛАНИРАНОГ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА се брише. 

 

У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ 

И ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, у подтачки 2.5.1. План регулације, први пасус мења се и гласи: 

 

„Планом регулације дефинисане су нове регулационе линије парцела површина 
јавне намене (саобраћајнице, паркинг и канал), као и планиране границе парцела 

намењених за спортске садржаје (спортска хала, фудбалски терен, спортска академија, 

балон хала и зелене површине) и то постојећим међним тачкама и новоодређеним 

међним тачкама које су дате својим координатама у Гаус - Кригеровом 

координатном систему.“ 

 

 

У табели „Списак координата новоодређених међних тачака“ тачке од 1- 48, 51, 54, 57, 

58, 61 и 62  мењају се следећим тачкама2:  

„ 

Списак координата координата новоодређених међних тачака 

 

Бр.тачке Y X Бр.тачке Y X 
1 7426744.10 4990275.04 20 7426992.11 4990260.92 
2 7426888.79 4990417.73 21 7427090.74 4990141.23 
3 7426986.67 4990361.38 22 7427099.73 4990145.51 
4 7426985.02 4990348.48 23 7427111.89 4990150.44 
5 7426882.07 4990407.76 24 7427140.07 4990150.48 
6 7426851.15 4990361.86 25 7427169.57 4990141.91 
7 7426850.29 4990350.50 26 7427192.03 4990126.47 
8 7426848.80 4990347.99 27 7427200.36 4990119.00 
9 7426849.27 4990336.61 28 7427076.73 4990323.75 
10 7426851.12 4990324.73 29 7427021.69 4990305.47 
11 7426924.29 4990211.79 30 7427003.22 4990332.61 
12 7426980.99 4990249.51 31 7427025.47 4990378.58 
13 7426948.88 4990297.78 32 7427055.95 4990361.08 
14 7427013.28 4990200.97 33 7427055.42 4990080.16 
15 7427062.95 4990126.32 57 7427072.08 4989998.77 
16 7427024.37 4990100.78 58 7427066.18 4989993.32 

17 7427070.99 4990114.94 61 7427103.20 4989988.21 

18 7427083.92 4990122.82 62 7427114.98 4989967.80 

19 7427076.93 4990133.32    

„ 

 

У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ 

И ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, у подтачки 2.5.3. План парцелације, у подподтачки 2.5.3.1. 

Деоба постојећих парцела – парцелација,  текст и табела се мењају и гласе: 

 

Од постојећих парцела деобом се формирају парцеле (од 1 до 432) на следећи начин: 

„ 

                                           
2 Напомена: у табели „Списак координата новоодређених међних тачака“ тачке од броја 34 до 48, 51 и 54     
   више не постоје, имајући у виду решење дато Изменама и допунама Плана. 
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Постојећа 
парцела 

Парцеле настале деобом Постојећа 
парцела 

Парцеле настале деобом 

1422 74,75,76 1528 234,235 

1423 76,77 1529 236,237 

1424 78,79 1530 238,239 

1425 80,81 1531 240,241 

1426 82,83 1532 242,243 

1427 84,85 1533 244,245 

1428 86,87 1534 246,247 

1429 88,89 1535 248,249 

1430 90,91 1536 250,251 

1431 92,93 1537 252,253 

1432 94,95 1538 254,255,256 

1433 96,97 1539 257,258,259 

1434 98,99 1540 260,261,262 

1435 100,101 1541 263,264,265,266 

1436 102,103 1542 267,268,269,270 

1437 104,105 1543 271,272,273,274 

1438 106,107 1544 275,276,277,278 

1439 108,109 1545 279,280,281,282 

1440 110,111 1546 283,284,285,286 

1441 112,113 1547 287,288,289,290 

1442 114,115 1548 291,292,293,294 

1443 116,117 1549 295,296,297,298 

1444 118,119 1550 299,300,301,302 

1445 120,121 1551 303,304,305,306 

1446 122,123 1552 307,308,309,310 

1447 124,125 1553 311,312,313,314 

1448 126,127 1554 315,316,317,318 

1449 128,129 1555 319,320,321 

1450 130,131 1556 322,323,324 

1451 132,133 1557 325,326,327 

1452 134,135 1558 328,329,330 

1453 136,137 1559 331,332,333 

1454 138,139 1560 334,335,336 

1455 140,141 1561 337,338,339 

1456 142,143 1562 340,341,342,343 

1457 144,145 1563 344,345,346,347 

1458 146,147,148 1564 348,349,350,351 

1459 149,150,151 1565 352,353,354,355 

1460 152,153,154 1566 356,357,358,359 

1461 155,156,157 1567 360,361,362,363 

1462 158,159,160 1568/1 364,365,366,367 

1463 161,162,163 1568/2 368,369,370,371 

1464 164,165,166 1569 372,373,374,375 

1465 167,168,169 1570 376,377,378,379 

1466 170,171,172 1571 380,381,382,383 

1467 173,174,175 1572 384,385,386,387 

1468 176,177,178 1573 388,389,390,391 

1469 179,180,181 1574 392,393,394,395 

1470 182,183,184 1575 396,397,398,399 

1471 185,186,187 1576 400,401,402,403 

1472 188,189,190 1577 404,405,406,407 

1473 191,192,193 1578 408,409,410,411 

1474 194,195,196 1579 412,413,414 

1475 197,198,199 1580 415,416,417 

1476 200,201,202 1581 418,419,420 

1477 203,204,205 1582/1 421,422 

1478 206,207,208 1582/2 423,424 

1521 213,214,215 1583 425,426 
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1522 216,217,218 1584 427,428 

1523 219,220,221 1736 429,430 

1524 222,223,224 3597 27,28,29,30,31,32,33,34,431 

1525 225,226,227 3635 211,212 

1526 228,229,230 3637 209,210 

1527 231,232,233   

 

На основу новоодређених регулационих линија и граница планираних парцела за 

спортско-рекреативни комплекс од постојећих парцела у обухвату Измена и допуна Плана 

деобом се образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, или добијају нову 

намену.“ 

 

У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ 

И ПАРЦЕЛАЦИЈЕ у подтачки 2.5.3. План парцелације, у подподтачки 2.5.3.2. 

Формирање нових парцела – Препарцелација, текст се мења и гласи3: 

 

„Од парцела насталих деобом постојећих парцела и постојећих парцела формирају се 

нове парцеле на следећи начин: 

 

Нове  
парцеле 

Парцеле  

постојеће парцеле настале деобом 

А  148,151,154,157,160,163,166,169, 
172,175,178,181,184,187,190,193,196,199,202, 
205,208,215,218,221,224,227,230,233,256,259, 
262,265,269,273,277,281,285,289,293,297,301, 
305,309,313,317,321,324,327,330,333,336,339, 
342,346,354,358,362,366,370,374,378,382,386, 

390,394,398,402,406,410,414,417,420 

В  74,76, 78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104, 
106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126, 
128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,149, 
152,155,158,161,164,167,170,173,176,179,182, 
185,188,191,194,197,200,203,206,210 

Г  28, 212,213,216,219,222,225,228,231, 
234,236,238,240,242,244,246,248,250,252,254, 
257,260,263,267,271,275,279,283,287,291,295, 
299,303,307,311,315,319,322,325,328,331,334, 
337,340,344,348,352,356,360,364,368,372,376, 

380,384,388,392,396,400,404,408,412,415,418, 
421,423,426,428,430 

И  29,255,258,261,264,268,272,276,280,284,288292,296,

300,304,308,312,316,320,323,326,329, 
332,335,338,341,345,349,353,357,361,365,369, 

373,377,381,385,389,393,397,401,405,409,413, 
416,419,420,422,424 

Ј  75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,1
07,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131
,133,135,137,139,141,143,145,147,150,153,156,159,1

62,165,168,171,174,177,180,183,186,189,192,195,198 
201,204,207,266,270,274,278,282,286,290,294, 
298,302,306,310,314,318,343,347,351,355,359, 
363,367,371,375,379,383,387,391,395,399,403, 
407,411 

К  33,214,217,220,223,226,229,232,235,237,239,241,243
,245,247,249,251,253 

 

                                           
3 У табели се бришу „Нове пацеле“ Б, Д, Ђ, Е и Ж, тако да остале „Нове парцеле“ не мењају своје називе  
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Новоформиране парцеле А, В, Г, З, И, Ј, К су планирано јавно грађевинско земљиште. 

Део парцеле државног пута IIа реда бр. 100 задржава своју намену и досадашњу 

катастарску ознаку. 

 

Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела 

препарцелацијом се образују нове јединствене парцеле површина јавне намене, а то 

су: 

- саобраћајнице и паркинг површине 

- уређене зелене површине, 

- игралишта (спортска хала, фудбалски стадион, спортска академија, балон   

хала) 

- Инђијски поток (корито потока и травната површина). 

Планиране парцеле – површине јавне намене се образују од следећих катастарских 

парцела 

 
Планиране парцеле – површине јавне намене се образују од следећих катастарских парцела 
 

Намена Парцела 

цела делови 

државни пут IIа 
реда бр.100 

7733/2,4068/17 
 

7733/1,4068/18 

саобраћајнице 7678/6, 4072/47,4047/42,4072/45,4072/43, 

4072/44,4068/9,7678/7,4068/20, 
1410,1415,1416,1417,1418,1419, 
1420,1421 

паркинг 4071 4070/1 

Инђијски поток 7678/5,4068/19,7678/8,7678/9, 

3597/2 

4072/43,4072/44,4068/18 

зелене површине 1414 4068/18,4068/20,1412,1413,1410, 
1415,1416,1417,1418,1419,1420, 
1421 

спортска хала  4072/42,7678/7,40472/43 

Фудбалски 
стадион 

 4068/18,4068/9 

спортска 

академија 

 4068/18 

балон хала  4072/43,40472/42,4072/44,4072/45 

“ 

 

У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.6. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, у поднаслову Заштићена природна добра, 

текст се мења и гласи: 

 

„У обухвату Измена и допуна Плана се налазе локални еколошки коридор - каналисани 

„Инђиски поток“, који представља просторну целину од значаја за очување биолошке 

разноврсности. На простору обухвата Измена и допуна Плана, потребно је применити 

мере очувања и унапређења природних и полуприродних елемената еколошког 

коридора. Водотоци са функцијом еколошких коридора и њихов обалски појас 

истовремено представљају станишта насељена заштићеним врстама које се налазе на 

списковима Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених u 

заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“ 

бр. 5/10, 47/11 и 32/16). 

 

Мере заштите еколошког коридора 

 

Опште мере: 

- Поплочавање и изградњу обала водотока/канала са функцијом еколошких 

коридора: 

 свести на минимум, уз примену еколошки повољних техничких решења; 
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 поплочани или бетонирани делови обале, морају садржати појас нагиба до 45° a 

структура овог појаса треба да омогућује кретање животиња малих и средњих 

димензија, првенствено током малих и средњих водостаја; 

 током реконструкције/одржавања постојећих обалоутврда, поплочане или 

бетониране делове комбиновати са мањим просторима који ублажавају 

негативне особине измењене обалне структуре (грубо храпава површина 

обалоутврде, нагиб мањи од 45%, површина са вегетацијом) и на тај начин 

омогућити кретање врста кроз измењене деонице реке; 

 поплочане или изграђене деонице на сваких 200-300 m (оптимално на 100 m) 

прекидати мањим зеленим површинама које су саставни део заштитног 

зеленила. Обезбедити надовезивање зелених површина између вештачких 

деоница обале, односно зелених површина формираних код еколошких типова 

обалоутврде на мрежу зеленила на копну. Ова зелена острва (дужине неколико 

десетина метара уз обалу) такође je неопходно повезати са зеленим коридором 

уз насип. 

- Обезбедити отвореност каналисаног потока са улогом еколошког коридора 

на целој дужини (извршити ревитализацију коридора код зацевљених деоница). 

- Прибавити посебне услове заштите природе за примену одговарајућих техничких 

решења којима се обезбеђује безбедно кретање животиња уз еколошки коридор за 

израду техничке документације приликом регулације водотока поплочавања и 

изградње обала, изградње и/или обнављања саобраћајница које се укрштају са 

еколошким коридорима и изградње нових и обнављања старих мостова. 

- Избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења 

заштите природних и блиско природних делова коридора од утицаја светлости, 

применом одговарајућих планских и техничких решења (смањена висина 

светлосних тела, усмереност светлосних снопова према саобраћајницама и 

објектима, примена посебног светлосног спектра на осетљивим локацијама, 

ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи и сл.) За изворе ноћног 

осветљења изабрати моделе расвете за директно осветљење са заштитом од 

расипања светлости, којима се спречава расипање светлости према небу, односно 

према осетљивим подручјима еколошке мреже. 

- Приобално земљиште канала/водотока треба да има травну вегетацију у ширини од 

најмање 4 m, a оптимално 8 m код локалних коридора, (у случају ужег појаса 

приобалног земљишта од наведених вредности, обезбедити травни појас до 

границе водног земљишта). Травна вегетација се одржава редовним кошењем. 

Забрањено je узурпирати приобално земљиште коридора преоравањем, изградњом 

објеката и сл. 

 

Посебне мере очувања функионалности и проходности коридора: 

- Током изградње и функционисања објеката чија je намена директно везана за воду 

и/или обалу, спречити ширење последица евентуалног акцидентног изливања 

горива и уља у еколошки коридор. Гориво и уље просуто на површину воде, као и 

друге загађујуће материје, морају се покупити у најкраћем могућем року. За заштиту 

околних екосистема од последица евентуалне дисперзије загађујућих материја 

воденом површином применити одговарајуће хемијско-физичке мере и биолошке 

мере санације (према посебним условима Покрајинског завода за заштиту природе). 

- Ha простору еколошког коридора управљање отпадом вршиће се у складу са 

Законом о управљању отпадом („Службени гласник PC“, бр. 36/09 и 88/10) и другим 

важећим прописима. 

- Далеководне објекте и електроенергетску инфраструктуру изоловати и обележити 

тако да се на минимум сведе могућност електрокуције (страдања услед удара струје) 

и колизије (механичког удара у жице) летећих организама: носаче изолатора 

изоловати пластичним навлакама, изолаторе поставити на носаче у положају на 

доле, a жице обележити на упадљив начин. 

- Ради осигурања безбедног кретања заштићених и строго заштићених врста уз 

еколошки коридор, као и између природних станишта, парковских површина 

комплекса и еколошког коридора, ограде треба да садрже делове проходне за ситне 

животиње. Најповољније су ограде од вертикалних елемената међу којима je 
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растојање 10-12 cm. У случају другачијег типа ограде, описане вертикалне елементе 

постављати на сваких 20-50 m, као и код свих преломних тачака ограде (нпр. поред 

стубова). Вертикални отвори треба да прекидају континуитет ограде на површини 

тла, до минималне висине од 0,4 m од површине земље, омогућивши пролаз ситних 

сисара (нпр, јеж) и других, слабо покретљивих врста (нпр. крастаче). Приликом 

избора техничких решења обратити пажњу на могуће негативне утицаје ширих 

отвора, које омогућују улазак деце и непожељних животиња (нпр. паса луталица) у 

двориште. 

- Проходност еколошких коридора који се пресецају саобраћајницом, обезбедити 

применом техничких решења која обезбеђују проходност обале испод постојећих и 

планираних мостова/пропуста  за животиње малих и средњих димензија које се 

крећу уз водотокове. 

- Пролазе за животиње унутар мостова и пропуста треба сместити изнад нивоа 

просечних водостаја у периоду март-април (око 0,7 метара изнад дна), са обе стране 

корита. 

- Пролази за животиње морају испунити следеће особине: 

 косине корита и обале водотокова унутар постојећих мостова и пропуста мсту да 

служе за кретање животиња ако испуњавају следеће услове: профил корита 

водотока унутар пролаза треба да има нагиб мањи од 15° и појас од најмање 0,8 

метара ширине од косине, који би био изнад нивоа просечних водостаја у периоду 

март-април, a да све вештачке подлоге за кретање животиња поседују храпаву 

површину; 

 ако профил корита водотока унутар пролаза има нагиб већи од 15°, треба 

формирати хоризонталну терасу ширине 0,4 -1,0 метара за кретање животиња. 

Косине корита и обале треба да буду грубо храпаве (могуће решење су 

хоризонтална ребра или урези), што ће спречавати да животиње упадну у воду и 

олакшаће им излаз из воде (прилози 1 и 2 у склопу Решења о условима заштите 

природе). Саму терасу за кретање обложити природним типом подлоге обале 

водотока дате локације (нпр. глиновито земљиште са комадићима камена разне 

величине) и повезати са обалом ван пролуста/моста; 

 обезбедити што бољу осветљеност пролаза дневном светлошћу. 

- Спречити доспевање ситних водоземаца на пут Нови Сад-Београд, и на површину 

улице Миодрага Стојића Горчила, изградњом трајне вертикалне баријере глатке 

површине (нпр. зид са унутрашње стране јарка пута, специјални део ограде за 

дивљач и сл. (прилог 3 у склопу Решења о условима заштите природе) висине 0,5 

метар. 

- Због еколошког значаја простора, план озелењавања треба да буде саставни део 

планске и пројектне документације. Озелењавање треба да се остварује паралелно 

са изградњом објеката: 

 забрањено je сађење инвазивних врста  у простору еколошког коридора, a током 

уређења зелених површина, одстранити присутне самоникле јединке инвазивних 

врста 

 обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста подручја (тополе, 

врбе, панонски јасен, брест, храст лужњак итд.) који je неопходно обогатити 

жбунастим врстама; 

 обезбедити редовно одржавање зелених површина.  

 

Мере за заштитну зону еколошког коридора: 

- У појасу до 200 m од еколошког коридора планским решењима мора се обезбедити: 

 примена мера заштите коридора од утицаја светлости, буке и загађења 

 дефинисање посебних правила озелењавања уз забрану коришћења инвазивних 

врста (списак најучесталијих инвазивних врста Панонског биогеографског 

региона je у образложењу) 

- У појасу од 50 m од еколошког коридора: 

 Забрањује се примена техничких решења којима се формирају 

рефлектујуће површине (нпр. стакло, метал) усмерене према коридору.  
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Примењују се следеће мере: 

o очувати проходност еколошког коридора површинских вода: забраном 

ограђивања појаса уз обалу или применом типова ограде које омогућују 

кретање ситних животиња; 

o обезбедити континуитет зеленог тампон појаса између простора људских 

активности и коридора у ширини од 10 m код постојећих објеката, a 20 m 

код планираних објеката и то у складу са типом вегетације 

коридора/станишта; 

o објекте који захтевају поплочавање и/или осветљење лоцирати на мин. 20 

m удаљености од границе коридора; 

o осветљење стаза, објеката и приступних саобраћајница вршити светлосним 

телима постављеним најниже могуће уз примену мера заштите наведених. 

- У појасу до 50 m од еколошког коридора на грађевинском земљишту 

(насеље, туристичко-рекреативне зоне и сл.) услови за изградњу: 

 вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) je да се на 

парцели формира уређена зелена површина са функцијом одржавања 

континуитета зеленог појаса коридора; 

 саобраћајница са тврдим застором за моторна возила у насељима je 

примена техничких мера којима се обезбеђује безбедан прелаз за ситне 

животиње и смањују утицаји осветљења, буке и загађења коридора. 

 

Мере заштите геолошког и палеонтолошког наслеђа 

 

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) 

која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач je дужан да 

пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме 

мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.“ 

 

У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ 

РЕШЕЊА НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, додају се други и трећи пасус, који 

гласе: 

 

„У контексту процене појаве акцидената, нa основу доступних података, утврђено je да 

се у обухвату предметног Плана не налазе севесо постројења/комплекси.  

 

Међутим, приликом изградње нових севесо постројења/комплекса, a у складу са 

Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде 

Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник PC“, број 41/10), 

као полазни основ за идентификацију повредивих објеката разматра се удаљеност од 

минимум 1000 m од граница севесо постројења, односно комплекса, док се коначна 

процена ширине повредиве зоне - зоне опасности, одређује на основу резултата 

моделирања ефеката удеса. Такође, идентификација севесо постројења/комплекса се 

врши на основу Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и 

критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо 

постројења, односно комплекса („Службени гласник PC“, број 41/10 и 51/15). У наведеном 

контексту потребно је пажљиво планирати лоцирање и изградњу нових севесо 

постројења/комплекса и њихових максималних могућих капацитета севесо опасних 

материја, како би се избегли непотребни трошкови или лоше инвестиције за оператере, 

али и обезбедило адекватно управљање безбедношћу од хемијског удеса.“ 

 

У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.8. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА И  РАТНИХ ДЕЈСТАВА, други и трећи пасус се мењају и 

гласе: 

 

„Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за 

повратни период од 475 година, на посматраном простору је могућ земљотрес јачине 

VII-VIII степени сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-

98).  
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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“. 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. 

 

Заштита од пожара подразумева примену техничких прописа и стандарда који 

регулишу ову област при пројектовању и изградњи  објеката који су планирани на овом 

простору. Саобраћајно решење овог простора обезбеђује несметан приступ 

ватрогасним возилима до свих објеката у случају потребе.“ 

 

У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.9. УСЛОВИ ЗА ОГРАЂИВАЊЕ, текст 

се мења и гласи: 

 

„Могуће је извести ограђивање фудбалког и тениског терена. Уколико се спортски 

терени ограђују ограђивање извести жичаном или пластичном мрежом (окца max 

50/50mm), чија је висина 2.20m.“ 

 

 

У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 2.10. ЛОКАЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗА 

ДАЉУ  РАЗРАДУ, текст се мења и гласи: 

 

“Нису предвиђене локације за даљу разраду.“ 

 

  

У поглављу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 3.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА 

ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ у подтачки 3.1.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА, у поднаслову а) Врста и намена објекта, текст се мења и гласи: 

 

„У оквиру јавног грађевинског земљишта може се дозволити изградња и уређење 

објеката и површина следећих намена: 

 јавних површина (путеви, паркови, тргови, улице) 

 објеката од општег интереса (јавних објеката из области спорта, културе, улица, 

водовод, канализација, јавна расвета, заштита животне средине, заштита од 

елементарних непогода,и објеката намена усклађених са наменом комплекса: 

производни објекти, складишни објекти, објекти администрације, лабораторије, 

објекти одржавања и техничких постројења и сл.). 

 

Врсту објекта ускладити са наменом, положајем у простору и односом са окружењем. 

 

Објекти могу бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу или 

полуатријумски. 

 

Објекти школства 

 

Општи параметри за изградњу Школског објекта: 

Средње и високо образовање (старосне групе 14-19 и 19-25 година): 

- површина комплекса 30m2/по ученику, 

- изграђена површина 15-20m2/по ученику, 

- 22-25 ученика у учионици, 

- спратност објекта П+1+Пк (приземље+две етаже+поткровље), 

- комплекс опремљен отовореним спортским теренима и фискултурном салом, 

- рад у једној смени, 

- 1 ПМ на 70 m2 корисног простора. 
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Комплекс гимназијског центра уредити Урбанистичким пројектом за изградњу објеката. 

 

Објекат Спортске академије уредити на основу услова из овог Плана. 

 Намена:  објекат намењен едукацији, капацитета до 70 ученика, 

 Садржај: учионице, улазни хол, гардеробе, фитнес сала и теретана, сала за 

састанке, канцеларије, медија центар, и кафетерија, свлачионице, тушеви, тоалети, 

просторијама за здравствену заштиту и др. 

 Апсолутна кота платоа/ трг Спорта/:+103 mnv 
     Хоризонтални габарит: око 450 m²       (Бруто развијена површина до 1000 м2 ) 

 Вертикални габарит: max 12 m од коте заштитног тротоара.“ 

 

У поглављу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 3.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА 

ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, у подтачки 3.1.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА, у поднаслову б) Услови за образовање грађевинских парцела, 

последња алинеја мења се и гласи: 

 

 парцелацију и препарцелацију грађевинских парцела уредити Пројектом 

парцелације и прерарцелације. 

 

У поглављу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 3.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА 

ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, у подтачки 3.1.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА, у поднаслову з) Архитектонско, односно естетско обликовање 

појединих елемената објекта; у другом пасусу иза речи „гимназијског комплекса“ се 

додају речи „ и Спортске академије“. 

 

У поглављу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 3.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА 

ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, у подтачки 3.1.3. Правила за изградњу 

мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре, у другом пасусу шеста подтачка се 

мења и гласи:  

„ 

 пешачке стазе (у оквиру саобраћајница) извести од бетонских-бехатон плоча са 

ширином од минимално  1,2 m, по диспозицији на плану;“ 

 

У поглављу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 3.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА 

ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, у подтачки 3.1.5. Правила за изградњу 

електроенергетске инфраструктуре, иза последње алинеје додају се следеће 

алинеје: 

 „У близини локалног еколошког коридора-каналисани „Инђијски поток“, у 

појасу од 50 m, избегавати директно осветљење обале и применити 

одговарајућа техничка решења заштите природних и блиско природних делова 

коридора од утицаја светлости, применом одговарајућих планских и техничких 

решења (смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова 

према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на 

осетљивим локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину 

ноћи и сл.). За изворе ноћног осветљења изабрати моделе расвете за директно 

осветљење са заштитом  од расипања светлости, којима се спречава расипање 

светлости према небу, односно према осетљивим подручјима еколошке мреже. 

 Реконструкција постојећих надземних водова вршиће се на основу овог Плана и 

услова надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије, а 

подразумева замену стубова, проводника или уређаја и опреме за уземљење и 

заштиту, поштујући постојећу трасу вода. 

  У близини локалног еколошког коридора-каналисани „Инђијски поток“ 

далеководне објекте и електроенергетску инфраструктуру изоловати и 

обележити, тако да се могућност електрокуције (страдање услед удара струје) и 

колизије (механичког удара) летећих организама сведе на минимум. Носаче 

изолатора изоловати пластичним навлакама, изолаторе поставити на носаче у 

положају на доле, а проводнике обележити на упадљив начин.“  
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У поглављу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 3.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА 

ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ у подтачки 3.1.6. Правила за изградњу 

мреже и објеката телекомуникационе инфраструктуре, додаје се поднаслов са 

следећим текстом: 

 

„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.“ 

 

 

У поглављу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 3.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА 

ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ у подтачки 3.1.7. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА  ГАСОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, текст се мења тако што се 

додају нови поднаслови 3.1.7.1. Услови за уређење термоенергетске 

инфраструктуре, 3.1.7.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 

и 3.1.7.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру, са 

пратећим текстом који гласи: 

 

„3.1.7.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 
 

За потребе снабдевања гасом туристичко рекреативног комплекса са пратећим 

садржајима у насељу Инђија, потребно је изградити гасоводне прикључке за радни 

притисак 1-4 bar на постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу у обухвату плана (у 

улицама Милорада Стојића Горчила, Српскоцрквеној и Новосадском путу), као и 

постављањем одговарајућих мерно регулационих станица потребног капацитета у 

металним ормарима смештеним на спољашњем зиду планираних објеката.  

 

3.1.7.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 

 

Изградњу дистрибутивне гасоводне мреже извести у складу са Правилником о условима 

за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса притиска до 16 bar („Службени 

гласник РС“, број 86/2015). 

 

Минимално дозвољено растојање дистрибутивног гасовода подземних челичних и ПЕ 

гасовода радног притиска MOP ≤ 4 bar и 4 bar < MOP ≤ 10 bar, од подземних 

инсталација при паралелном вођењу износи 0,4 m, a при укрштању 0,2 m. 

 

Укрштање гасовода са саобраћајницама треба извести под углом 90° или минимално 

60°. Гасовод испод саобраћајница треба постављати у челичну заштитну цев. 

 

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) 

 

Гасовод 
MOP ≤ 4 bar  

(m) 
   4 bar<MOP≤10 bar 

   (m) 

Гасовод од челичних цеви 1 2 

Гасовод од полиетиленских цеви 1 3 

 

Минимално растојање дистрибутивног гасовода од високог зеленила износи 1,5 m. 

 

Изнад гасовода није дозвољена изградња објеката. 
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Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и 

стубова далековода су: 
 

Називни напон 
Минимално растојање 

при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему 

се не сме угрозити стабилност стуба. 
 

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у 

којима стално или повремено борави већи број људи су: 
 

MOP на улазу 
 

Капацитет m3/h MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 

до 160 
уз објекат (отвори на објекту морају бити 

ван зона опасности) 
3,0 m или уз објекат (на зид или према 

зиду без отвора) 

од 161 од 1500 
3 m или уз објекат (на зид или према 

зиду без отвора) 
5,0 m или уз објекат (на зид или према 

зиду без отвора) 

од 1501 до 6000 5 m 8,0 m 

 

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката 
 

MOP на улазу 

Објекат MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 

Коловоз градских саобраћајница 3 m 5 m 

Локални пут 3 m 5 m 

Државни пут 8 m 8 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 

Јавна шеталишта 3 m 5 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 

Надземни електроводови 

0 bar < MOP ≤ 16 bar: 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1 kV < U ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m** 

*   али не мање од 10 m.  
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода  
    механички и електрично појачана 

 

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

 

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 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; 

 

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.  

 

Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу са 

захтевима 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. 
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3.1.7.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 
 

Прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу извести у складу са условима и 

сагласности од надлежног дистрибутера за гас ЈП“ИНГАС“, а у складу са Правилником о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса притиска до 16 bar 

(„Службени гласник РС“, број 86/2015).“ 

 

У поглављу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у тачки 3.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА 

ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, у подтачки 3.1.8. Правила и услови 

уређења зелених површина, у поднаслову Услови за озелењавање на јавном 

грађевинском земљишту, врше се следеће измене: 

 

- пета, шеста и седма алинеја мењају се и гласе: 

„ 

- Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% и оптимално 

50%, a примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно 

одржаваним зеленим површинама са наглашеном естетском наменом, саднице треба 

да су I класе, минимум 4-5 година старости; 

- приликом озелењавања комплекса, формирати више спратова зеленила са што 

већим процентом аутохтоних врста и користити примерке егзота за које je потврђено 

да се добро адаптирају датим условима средине и не спадају у категорију 

инвазивних; 

- Дуж фреквентне саобраћајнице, формирати и одржавати густ зелени појас од врста 

отпорних на аерозагађење, са израженом санитарном функцијом, средњег и високог 

ефекта редукције буке, у комбинацији са жбуњем, a паркинг просторе равномерно 

покрити високим лишћарима;“ 

 

- Додаје се седма алинеја, која гласи: 

„ 

- Избегавати примену инвазивних врста током уређења зелених површина и подизања 

заштитног зеленила. Ha подручју Панонског биогеографског региона сматрају се 

инвазивним следеће биљне врсте:  циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни 

јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha 

fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), 

пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), 

жива ограда (Lycium hatimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна 

сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Failopia japonica), багрем 

(Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila).“ 

 

            

У поглављу 4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА у трећем пасусу, врше се 

следеће измене:  

- друга подтачка текста се брише;  

- врши се пренумерација подтачки три и четири, тако што досадашње подтачке три 

и четири, постају подтачке два и три, које гласе: 

„ 

- израдом Урбанистичког пројекта када се ради о сложеним урбаним структурама 

(комплекс гимназије) код којих је потребно детаљно сагледавање и решавање 

просторних и функционалних проблема; 

- израдом Пројекта парцелације и препарцелације када се ради о парцелацији 

или препарцелацији грађевинског земљишта.“ 

 

У поглављу 4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА у поднаслову Израда 

урбанистичког пројекта прва алинеја се брише.  
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4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА 
 

У Плану детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Инђији 

(„Службени лист општина Срема“ бр. 17/08) у графичком делу плана, мењају се 

графички прикази у обухвату Измена и допуна Плана на следећи начин: 

- додаје се Графички приказ 0. Прегледна карта обухвата Измена и допуна Плана 

са границом обухвата Измена и допуна Плана 

- мењају се следећи графички прикази: 

 „Графички приказ бр. 1 - Катастарско-топографски план са границом 

простора обухваћеног Изменама и допунама Планом (Р 1:1000)“ 

 „Графички приказ бр. 2 - Постојећа функционална организација простора 

обухваћеног Изменама и допунама Плана (Р 1:1000)“ 

 „Графички приказ бр. 3 - План јавног и осталог грађевинског земљишта 

са условима за спровођење Измена и допуна Плана и условима заштите 

природних добара (Р 1:1000)“ 

 „Графички приказ бр. 4 - План намене површина, објеката саобраћаја и  

 зеленила - приказ једне зоне (Р 1:1000)“ 

 „Графички приказ бр. 5 - План саобраћајница са нивелацијом и 

регулацијом и карактеристичним попречним профилима саобраћајница (Р 

1:1000)“ 

  „Графички приказ бр. 8 - План електроенергетске и ТТ инфраструктуре 

(Р 1:1000)“ 

 „Графички приказ бр. 9 - План водопривредне инфраструктуре и гасне 

инфраструктуре (Р 1:1000)“; 

- у делу Измена и допуна Плана стављају се ван снаге:  

 „Графички приказ бр. 6 - План парцелације (Р 1:1000)“  

 „Графички приказ бр . 7 - План препарцелације (Р 1:1000)“. 

 

 

5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА    
 

Доношењем Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичко спортско 

рекреативног комплекса у Инђији, План детаљне регулације туристичко спортско 

рекреативног комплекса у Инђији („Службени лист општина Срема“ број 17/08) остаје 

на снази и примењује се у свему, осим у деловима за које се доносе Измене и допуне 

Плана. 
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4. Извештај о обављеном Раном јавном увиду Измена и допуна 
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НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Закључак Комисије за планове о обављеној стручној контроли Нацрта плана 
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