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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
НАСЕЉА ЈАРКОВЦИ  

 
- Материјал за рани јавни увид - 

 

 

УВОД  
 

На основу Одлукe о приступању изради Плана генералне регулације насеља Јарковци 

(„Службени лист општине Инђија“, број 6/19) приступило се изради Плана генералне 

регулације насеља Јарковци (у даљем тексту План). Саставни део ове Одлуке је и 

Решење о неприступању изради извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 

средину Плана генералне регулације насеља Јарковци („Службени лист општине 

Инђија“, број 6/19). 

 

Основни циљ израде Плана је преиспитивање важећег планског решења и дефинисање 

границе грађевинског подручја, површина јавне намене, услова уређења и правила 

грађења за планиране намене, инфраструктурно опремање грађевинског земљишта 

утврђивањем траса, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску и комуналну 

инфраструктуру. 

 

Доношењем овог Плана ствара се основ за уређење и изградњу грађевинског 

земљишта у грађевинском подручју насеља Јарковци и грађевинског земљишта ван 

грађевинског подручја насеља, као и услови за даљу разраду Планом обухваћеног 

простора, а све у складу са важећом законском регулативом. План ће постати основа 

како за директно спровођење за делове где је утврђена регулација и правила грађења, 

тако и за даљу урбанистичку разраду.  

 

Доношењем овог Плана ставиће се ван снаге сада важећи План генералне регулације 

насеља Јарковци („Службени лист општина Срема“, број 14/06). 

 

Плански основ за израду Плана генералне регулације насеља Јарковци је Просторни 

план општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/12) и Измена и допуна 

Просторног плана општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 27/18), 

којима је утврђена обавеза израде Плана генералне регулације насеља Јарковци. 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 53/13-УС, 

98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и члана 37. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), након доношења Одлуке о изради 

Плана орган надлежан за послове урбанизма општине Инђија је у сарадњи са 

Обрађивачем Плана, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, припремио 

Материјал за рани јавни увид, који представља прву фазу израде Плана генералне 

регулације насеља Јарковци.  

 

За потребе израде Материјала за рани јавни увид урађена је анализа и оцена стања и 

процена развојних могућности, дати су општи циљеви израде Плана, планирана 

претежна намена површина и очекивани ефекти планирања, а све на основу 

прибављених подлога и прикупљених података са терена.  

 

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

Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана генералне регулације насеља 

Јарковци се налази на тромеђи катастарских парцела 60, 697/4 и 1031. 

Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу пута, катастарска парцела  

60 до четворомеђе катастарских парцела 60, 156, 158/2 и 158/24. Након ове тромеђе 

граница се ломи и иде у правцу северозапада, пратећи источну међу катастарских 

парцела 156 и 158/2 до тачке на северозападној међи катастарске парцеле 158/24 

удаљене од прелома 27 m.  

Од ове тачке граница се ломи и иде у правцу северозапада, секући катастарску 

парцелу 158/2, паралелно источној међи исте парцеле, а потом се ломи и иде у правцу 

североистока до тромеђе катастарских парцела 158/3, 158/4 и 49. 

Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи источну међу 

катастарске парцеле број 158/3, потом сече катастарску парцелу број 161/1, мења 

правац ка истоку а потом ка југу и пратећи источну међу пута долази до тромеђе 

путева, катастарске парцеле 696/1 и 161/1 и катастарске парцеле 161/2. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југа, пресеца пут, катастарска парцела 696/1 и 

дужином од око 60 m прати источну међу катастарске парцеле 163/34, мења правац ка 

западу, пресеца катастарску парцелу 163/34, прати јужну међу катастарских парцела 

163/36 и 163/35 и пресецајући катастарске парцеле 163/29, 163/4 и 163/2 долази до 

тромеђе катастарских парцела 163/10, 163/11 и 163/2. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати западну међу катастарске парцеле 

163/2 до тромеђе пута, катастарска парцела 164 и катастарских парцела 163/2 и 163/19, у 

правцу запада дужином од око 30 m прати северну међу пута, катастарска парцела 164, 

пресеца га и даље ка југу прати источну међу пута, катастарска парцела 167/22 и долази 

до тромеђе путева, катастарске парцеле 167/22 и 168/2 и катастарске парцеле 167/2. 

Од тромеђе граница пресеца пут, катастарска парцела 168/2, у правцу истока дужином 

од око 36 m прати јужну међу пута, мења правац ка југу и прати западну међу 

катастарске парцеле 170/19, пресеца пут, катастарска парцела 174/1 и пратећи јужну 

међу пута у правцу запада долази до тромеђе пута, катастарска парцела 174/1 и 

катастарских парцела 174/59 и 174/52. 

Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу катастарске парцеле 174/52, 

пресеца пут, катастарска парцела 175/1, у правцу истока прати јужну међу пута, 

катастарска парцела 175/1 до тромеђе пута и катастарских парцела 175/49 и 175/32, 

мења правац ка југу и прати западну међу катастарске парцеле 175/32 до тромеђе 

пута, катастарска парцела 179 и катастарских парцела 175/60 и 175/32. 

Од тромеђе граница пресеца пут и у правцу запада дужином од око 22 m прати јужну 

међу пута, мења правац ка југу и пратећи западну међу катастарске парцеле 180/2 

долази до тромеђе катастарских парцела 695/2, 180/2 и 180/34. 

Од тромеђе граница у правцу југа пресеца катастарске парцеле 695/2 и 228/30, мења 

правац ка западу и дужином од око 400 m прати јужну међу катастарске парцеле 

228/30, скреће ка северу и пресецајући катастарске парцеле 228/30 и 671 долази до 

тромеђе катастарских парцела 1030, 121/1 и 671. 

Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу катастарске парцеле 1030 до 

тромеђе акумулације, катастарска парцела 1030 и путева, катастарске парцеле 60 и 

146 и пресецајући пут, катастарска парцела 60 долази до почетне тачке описа оквирне 

границе обухвата Плана. 

 

 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
 

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА  

 

Просторним планом општине Инђија (у даљем тексту Просторни план), „Службени лист 

општине Инђија“, бр. 2/12 и 27/18, дате су оквирне границе грађевинског подручја 

насеља (насеље Јарковци и комплекс гробља) и граница зоне кућа за одмор, као и 

смернице за израду урбанистичког плана за посматрано подручје. 
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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. године за насеља 

општине Инђија прогнозиран је благ пораст укупног броја становника, што није случај 

за насеље Јарковци. 

 
Табела бр. 1: 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. 2021г. 

Јарковци 604 560 92,7 -0,4 176 175 3,4 3,2 

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

 

Мрежа насеља 

 

Насеље Јарковци се према функционалној диференцијацији Општине издваја као 

примарно сеоско насеље које гравитира општинском центру Инђија. Представља 

насеље равничарског типа без посебних топографских карактеристика. 

 

Концепција просторног развоја и унапређење квалитета живота у сеоским подручјима 

полази од начела вишефункционалног-интегралног развоја и јачања економске снаге 

пољопривредних домаћинстава и интегрисања сеоских насеља у привредни, културни и 

социјални развој подручја. Таква развојна концепција подразумева развој и 

најповољније коришћење производних ресурса пољопривреде и других привредних, 

услужних и посредничких делатности. Везе са општинским центром и другим насељима 

побољшати надоградњом постојеће и изградњом нове инфраструктуре. 

 

Јавне службе 

 

Неопходно је обезбедити услове за размештај, уређење и изградњу објеката: из 

области социјалне заштите: предшколска установа; из области образовања: основна 

школа I-IV разреда; из области здравствене заштите: амбуланта, апотека и 

ветеринарска станица (ако постоји интерес и економска оправданост); из области 

културе: дом културе, библиотека (ако постоји интерес и економска оправданост); из 

области физичке културе: отворени уређени спортско-рекреативни простор, отворени 

спортски простор. 

 

Привредне делатности 

 

Да би се обезбедили услови за брже запошљавање и пораст прихода становништва 

(нарочито сеоских насеља), веома важан развојни приоритет треба да буде развој 

малих и средњих предузећа. Значајни просторни и сировински потенцијали сеоских 

насеља, као и недовољно ангажована радна снага треба да се активира обезбеђењем 

услова за развој прерађивачких капацитета мањег обима (нарочито прерада 

пољопривредних производа, услужне делатности и остали мањи индустријски 

капацитети за које постоје заинтересовани инвеститори), чиме би се обезбедио и бржи 

трансфер становништва из примарних делатности. 

 

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. 
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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 учествовати у животу локалне 

заједнице).  
 

Саобраћајна инфраструктура 
 

Кроз другу фазу реализације општинске саобраћајне мреже планирано је 

успостављање отвореног система општинских путева кроз изградњу, модернизацију и 

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

свеобухватног развоја покажу оправданост, у зависности од економских ефеката који 

би се тим поступцима постигли. 
 

Стратешко опредељење је изградња нових међунасељских путева, како би се 

минимизирале трајекторије комуницирања, нарочито код одвоза летине до локалних 

сакупљачких центара. 
 

У оквиру насељских уличних коридора за сваку парцелу јавног, односно осталог 

грађевинског земљишта, обезбедити услове за: колски и пешачки прилаз, прикључак 

на насељску: водоводну и канализациону мрежу, нисконапонску електроенергетску 

мрежу, дистрибутивну гасоводну мрежу, електронску комуникациону мрежу и др., а 

према условима надлежног предузећа. 
 

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.  
 

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 електроенергетску 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 су планиране радне зоне, 

централни садржаји, спортско-рекреативне и парковске површине, мрежа ће се градити 

подземно. 
 

Електронска комуникациона инфраструктура 
 

У области електронских 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. 
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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. 

 

Непокретна културна добра 

 

У обухвату Плана налазе се евидентирана културна добра: споменици културе, 

просторно-културно историјске целине, меморијални комплекси, споменици и спомен 

обележја и археолошки локалитет. Повезивање културног наслеђа са природним 

ресурсима, као и геосаобраћајним положајем требало би да буде база за будући развој 

туризма на овом подручју.  

 

Природна добра 

 

У циљу очувања биолошке разноврсности и смањења утицаја еолске ерозије, 

неопходно је подизање високог заштитног зеленила око насеља према обрадивим 

површинама. Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде најмање 50% ради 

очувања биодиверзитета предела, уз одговарајућу разноврсност врста, физиономију и 

спратност вегетације. У обухвату Плана потребан је систем зеленила који би повезао 

централни део насеља са ободом.  

 

 

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“ 

 

Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гора“, „Службени лист АПВ“, 

број 08/19, обухват Плана се налази у „Подручју утицаја на посебну намену“ – 

подручју ван посебне намене.  

 

Сви плански документи ЈЛС, који су у целости или делом у „Подручју утицаја на 

посебну намену“ – подручју ван посебне намене, морају се усагласити са планским 

решењима датим у Просторном плану, у делу који се односи на: 

 станишта заштићених и строго заштићених врста, дата у Рефералној карти број 3.1. 

„Заштита природних добара“; 

 Заштиту од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и уређење 

простора од интереса за одбрану земље, дате:  

1) на графичком прилогу 3.3. „Природни ресурси и заштита животне средине“; 

2) у Правилима уређења, у тачки 1.5.6. „Услови и мере заштите од елементарних 

непогода и техничко-технолошких несрећа“ и у тачки 1.5.7. „Уређење простора од 

интереса за одбрану земље“. 

 

 

3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА  
 

3.1. ПРИРОДНИ УСЛОВИ 
 

Насеље Јарковци се налази у југозападном делу општине Инђија, односно у 

непосредној близини општинског центра - насеља Инђија. Настало је на благим 

наносима Фрушкогорске лесне заравни, а формација леса се простире на највећем делу 

територије општине, па тако и на простору насеља Јарковци. 

 

У обухвата Плана нема водних објеката. Са западне стране насеља протиче поток 

Љуково, на ком је формирана акумулација Љуково, чија је основна функција одбрана 

од бујичарских вода, акумулисања воде ради наводњавања пољопривредних култура, 

рекреације и туризма, рибогојства, гушчарства, итд. 
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Климатске прилике посматраног простора немају екстремне неповољне вредности које 

би захтевале посебно организовање простора, тј. спадају у зону коју карактерише 

умерено континентална клима са четири годишња доба и просечном температуром која 

износи 11,3 С°. 

 

На основу карте сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, у обухвату 

Плана је могућ земљотрес јачине до VII степена сеизмичког интензитета према 

Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). Ово захтева спровођење одговарајућих 

превентивних мера заштите од земљотреса код изградње објеката.  

 

 

3.2. СТАНОВНИШТВО  
 

Према подацима Пописа становништва из 2011. године, у насељу Јарковци је живело 

593 становника, у 195 домаћинства, просечне величине 3,04 чланова по домаћинству.  
 
 

3.3. ПРИВРЕДА 
 

Насеље Јарковци је изразито пољопривредног типа, без радних садржаја. Према 

подацима Агенције за привредне регистре у насељу су регистрована четири друштва са 

ограниченом одговорношћу и 14 предузетника.   

 

 

3.4. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПОВРШИНА  
 

На основу Одлукe о приступању изради Плана генералне регулације насеља Јарковци 

приступило се изради Плана у чијем обухвату се налази грађевинско земљиште у 

грађевинском подручју насеља Јарковци и грађевинско земљиште ван грађевинског 

подручја насеља. 

 

У постојећем стању, грађевинско подручје насеља (насеље Јарковци и комплекс 

гробља) се уређује и изграђује применом: Плана генералне регулације насеља 

Јарковци и Просторног плана општине Инђија, а грађевинско земљиште ван 

грађевинског подручја насеља применом Просторног плана општине Инђија. 

 

Јарковци спадају међу најмлађа насеља у Срему. Насеље се формирало југоисточно од 

летњиковца грофа Пејачића. Грађевинско подручје насеље Јарковци је правилне 

основе са правилном матрицом улица и правилним правоугаоним блоковима. На његов 

досадашњи просторни изглед утицали су природни и створени фактори. Улични 

коридори су углавном правилни, и већином недовољно широки, са асфалтираним 

саобраћајницама, а само главна улица је озелењена. Правци улица одређени су 

обликом основе насеља и оријентисане су, правцима северозапад-југоисток (главна 

улица) и североисток-југозапад (попречне улице).  

 

У постојећем стању, на грађевинском земљишту у грађевинском подручју насеља 

Јарковци су према преовлађујућој намени, заступљене: површина за становање, 

централни садржаји јавне намене (месна канцеларија, амбуланта, предшколска 

установа, основна школа, дом културе и пошта), површина за спорт и рекреацију, 

улице и комплекс гробља. 

 

Централни садржаји јавне намене су позиционирани на две локације. У северном 

делу насеља се налази месна канцеларија, амбуланта, предшколска установа и основна 

школа. Наведени садржаји се налазе у заједничком објекту, некадашњем летњиковцу 

грофа Пејачића. Објекат је у значајној мери оронуо, те му је неопходна потпуна 

реконструкција. Спратност објекта је П+1. 
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Највећи део насеља Јарковци заузима становање породичног типа око 60% од укупне 

површине грађевинског подручја насеља. Стамбени објекти су већином новијег датума, 

спратности П+Пк, евентуално П+1+Пк. Анализом броја становника и броја домаћинстава 

и уз претпоставку позитивних миграционих демографских процеса (близина Инђије и 

могућност досељавања) дошло се до закључка да је потребно проширити грађевинско 

подручје насеља на већи део постојећег грађевинског земљишта ван грађевинског 

подручја насеља – зона кућа за одмор. 
 

Појединачни радни садржаји у насељу не заузимају значајне површине и не 

задовољавају садашње потребе, а још мање будуће, па је неопходно формирати 

површину за привредне делатности. 
 

Површина намењена спорту и рекреацији постоји као самостална целина у виду 

отворених спортских терена у северном делу насеља. Отворени спортски терени 

садрже недовољно опремљено мање игралиште и избетонирани спортски терен за 

кошарку и фудбал. Постојеће спортско-рекреативне површине су запуштене, потребно их 

је уредити и допунити пратећим садржајима.  
 

Комплекс гробља је лоциран североисточно од насеља. Са насељем је повезан 

атарским путем. У комплексу не постоји уређена паркинг површина, нити има пратећих 

садржаја попут капеле, трга за испраћај, продавнице свећа и цвећа. Гробље је скоро у 

потпуности запоседнуто постојећим гробним местима те постоји потреба да се гробље у 

наредном периоду прошири на суседну парцелу. 
 

Грађевинско земљиште ван грађевинског подручја - Зона кућа за одмор је 

формирана између грађевинског подручја насеља Јарковци и акумулације. 

Неизграђено грађевинско земљиште је највише заступљено у зони кућа за одмор, око 

95% од укупне површине. Површине на којима су изграђене куће за одмор су најмање 

заступљене са око 1% од укупне површине, а јавни путеви заузимају око 4% од укупне 

површине зоне кућа за одмор. Јавни путеви су углавном правилни и недовољне ширине 

коридора, са нестабилисаним застором. 
 

Планом је обухваћено и постојеће пољопривредно земљиште планирано за 

проширење комплекса гробља и дефинисање коридора пута који повезује насеље са 

комплексом гробља.  
 

Табела бр. 2: Биланс постојеће намене површина 

Р.бр. Постојећа намена површина ha a m2 % 

 Грађевинско земљиште у грађевинском подручју 
насеља 

53 67 95 76,85 

1.  Површина за становање 32 24 38 60,07 

2.  Централни садржаји јавне намене   93 87 1,75 

3.  Површина за спорт и рекреацију 1 20 10 2,24 

4.  Гробље  52 23 0,97 

5.  Улица 7 36 96 13,73 

6.  Неизграђена површина намењена за становање 6 61 13 12,31 

7.  Неизграђена површина намењена за комплекс цркве  45 75 0,85 

8.  Неизграђена површина намењена за спортско 
рекреативне површине 

1 01 93 1,90 

9.  Неизграђена површина намењена за заштитно 
зеленило 

3 31 60 6,18 

 Грађевинско земљиште ван грађевинског 
подручја насеља (зона кућа за одмор) 

15 54 87 22,26 

1.  Површина за куће за одмор  17 44 1,12 

2.  Јавни пут  65 68 4,22 

3.  Неизграђена површина намењена за куће за одмор 14 71 75 94,66 

 Пољопривредно земљиште  62 12 0,89 

1.  Обрадиво пољопривредно земљиште  36 66 59,01 

2.  Атарски пут  25 46 40,99 

Укупна површина обухвата Плана 69 84 94 100,00 
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Граница грађевинског подручја насеља (насеље Јарковци и комплекс гробља) и граница 

зоне кућа за одмор, дефинисане Просторним планом општине Инђија, ће се овим Планом 

поново преиспитати, и по потреби смањити/повећати. Израдом Плана преиспитаће се 

постојећа просторна организација насеља, а за постојеће незаузето грађевинско 

земљиште у обухвату Плана дефинисаће се претежна намена и услови за уређење и 

изградњу.  
 

 

3.5. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ 
 

Заступљеност јавних служби у насељу Јарковци је у складу са величином насеља и 

улогом у мрежи насеља, међутим квалитет заступљених јавних служби у насељу није 

на задовољавајућем нивоу. Оно на чему би у планском периоду требало највише 

радити јесте побољшање услова рада и пружања услуга постојећих јавних установа 

(комунална опремљености, саобраћајна опремљености, задовољење санитарно-

хигијенских и противпожарних услова, услова заштите животне средине и сл.). 

 

Социјална заштита и предшколско васпитање и образовање у насељу је 

организовано преко Предшколске установе „Бошко Буха“.  
 

У Јарковцима је образовање заступљено са основном школом „Душан Јерковић“, од I 

до IV разреда. Настава се одвија у 2 одељења (први и трећи разред и други и четврти 

разред).  
 

Здравствена заштита је организована преко амбуланте која се налази у објекту у 

којем се налази месна канцеларија, предшколска установа и основна школа I-IV 

разреда. 
 

Физичка култура и спортске активности су организоване на отвореним спортским 

теренима у северном делу насеља и дечијем игралишту у оквиру предшколске установе 

и основне школе. 

 

 

3.6. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНИЛО  
 

3.6.1. Саобраћајна инфраструктура  

  

Основна веза насеља Јарковци са окружењем и општинским центром је остварена 

преко општинског пута ОП бр. 9, Јарковци – до пута Рума - Инђија, са својом везом 

на државни пут IIа реда бр. 126 / Р-109, Рума - Путинци - Инђија - Стари 

Сланкамен и општинског пута ОП бр. 22, Инђија – Јарковци. ОП бр. 9, са почетком у 

јужном делу грађевинског подручја, даље се пружа ван границе грађевинског подручја 

ка ДП IIа реда бр. 126., док се ОП бр. 22 са почетком у истој тачки као и ОП бр. 9, 

пружа југоисточном ободним делом насеља и касније трасом кроз атар до општинског 

центра. Општински путеви равноправно фигуришу као главни апсорбери свих 

интернасељских и насељских саобраћајних токова са дистрибуцијом оптерећења у 

зависности од циљаног одредишта.  
  

У оквиру регулационе ширине главне насељске саобраћајнице кроз Јарковце, елементи 

попречних профила су углавном на задовољавајућем нивоу у квантитативном 

(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 релативно довољним ширинама (ширина уличних коридора 

појединих саобраћајница је 4 – 5 m), са различитим ширинама коловоза (3 - 6 m) и 

релативно одговарајућим степеном опремљености саобраћајница. Све насељска 

саобраћајнице су са савременим коловозним површинама.  
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Немоторна кретања у насељу су заступљена у великом обиму, узимајући у обзир 

традицију прелажења унутар насељских растојања, геоморфологију и конфигурацију 

терена. Пешачки саобраћај се обавља у оквиру коридора свих насељских 

саобраћајница, док се бициклистички саобраћај обавља по коловозним површинама. 

Ширине коридора мреже улица углавном 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 не пружа потребан ниво комфора 

кретања пешака у оквиру насељског простора. 
 

3.6.2. Водна и комунална инфраструктура 

 

Насељe Јарковци, заједно са насељем Љуково, водом се снабдева из суседног насеља 

Инђија, посредством повезујућег цевовода Инђија – Јарковци – Љуково, изграђеним дуж 

локалног пута. Не само због постојања повезујућег цевовода на потезу Јарковци – 

Љуково, намењеног транспорту воде у насеље Љуково, већ и због чињенице да 

одговарајуће локалне мреже раде под диктатом јединственог објекта – пумпне станице на 

улазу у насеље Јарковци, овде се ради о обједињеном систему на подручју двају насеља. 

 

Поменута бустер пумпна станица, лоцирана на улазу у Јарковце, из правца Инђије, 

служи за тзв. „препумпавање“, односно низводно пумпање у систему двају пумпања 

(пумпање на потезу Инђија – Јарковци + пумпање на потезу Јарковци - Љуково). 

Главне линије за транспорт/дистрибуцију воде у обједињеном систему двају насеља су 

следеће:    

 Цевовод Инђија – Јарковци (улаз): PЕ DN 110, L = 2,74 km; 

 Цевовод Јарковци (улаз) – Љуково (улаз): PЕ DN 225, L = 2,30 km.  

 

 

Слика бр. 1. Водоводна мрежа у насељу 

Првонаведени цевовод представља усисну линију за „препумпну“ станицу на улазу у 

насеље Јарковци, док другонаведени представља њен потис. Потоњи цевовод, осим 

улоге магистралног за насеље Љуково, има и улогу главног дистрибуционог за насеље 

Јарковци. Али, независно од улога набројаних цевовода у обједињеном систему, због 

чињенице да у предметним насељима не постоји простор за изравнање, кроз оба 

цевовода се транспортује целокупно одговарајуће сатно оптерећење потрошње. То значи 

да се кроз довод PЕ DN 110, на потезу Инђија – Јарковци, у сваком тренутку времена, 

транспортују количине које одговарају збиру тренутних захтева у предметним насељима. 

 

У насељу не постоји изграђена канализациона мрежа. Евакуација отпадних вода се у 

највећем броју случајева, одвија путем, често непрописно изведених септичких јама.  
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Сувишне атмосферске воде у насељу се одводе преко отворене каналске мреже 

положене уз уличне саобраћајнице, са уливима у реципијенте, отворене канале који 

даље одводе сувишне воде ка потоку Љуково као коначном реципијенту.  

 

3.6.3. Електроенергетска инфраструктура   

 

Насеље Јарковци се снабдева електричном енергијом преко 20 kV извода из 

трафостанице ТС „Инђија“, 110/20 kV, 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 20 kV 

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

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

 

3.6.4. Гасоводна инфраструктура и минералне сировине 

 

У насељу Јарковци постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа у уличним 

коридорима, прикључена на дистрибутивни систем ЈП „ИНГАС“-а. Постојећа 

дистрибутивна гасоводна мрежа својим положајем и капацитетом пружа могућност 

даљег проширења и прикључења нових корисника природног гаса. 

 

3.6.5. Електронска комуникациона инфраструктура  

 

Електронска комуникациона инфраструктура обухвата спојне путеве фиксних и 

мобилних комуникација, комутационе центре фиксних и мобилних комуникација и 

приступне електронске комуникационе мреже. 

 

Спојни путеви су реализовани преко дигиталног система преноса по оптичким 

кабловима који насеље повезују са главним комутационим чвором у Инђији, односно 

комутационим чвором у Јарковцима.  

 

У насељу је изграђена подземна приступна и делом надземна разводна електронска 

комуникациона мрежа.  

 

Поштански саобраћај се одвија преко једне поштанске јединице са шалтер салом за 

кориснике.  

 

За потребе система мреже мобилних комуникација изграђене су базне радио-станице 

постојећих мобилних оператера. 

 

3.6.6. Јавно и друго зеленило   

 

На територији обухвата Плана зелене површине чине: зеленило дуж уличних коридора, 

површина за спорт и рекреацију и незграђена пошумљена зелена површина у северном 

делу насеља.  

 

Неизграђена површина у северном делу насеља Јарковци представља пошумљени део 

који је неодржаван и има делом девастиране лишћарске врсте веће старости. Површина 

за спорт и рекреацију са тереном на отвореном је запуштен простор који поседује мање 

игралиште недовољно опремљено и избетонирани спортски терен за кошарку и 

фудбал. 

 

Линијско зеленило је минимално заступљено, највише га има дужином главне насељске 

саобраћајнице, док га у остатку насеља има само на местима где су саднице посађене 

од стране власника кућа. 
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Површина месне заједнице, школе и спортско - рекреативни комплекс и површина дома 

културе и поште заузимају значајно место у функционалној структури насеља, али као такви 

немају одговарајући пратећи садржај урбаног мобилијара, као и зеленила. Површина на 

којој ће бити изграђена црква је неуређена, и потребно је пејзажно је уредити у стилу 

пројектовања сакралних објеката, односно зелене површине специјалне намене. 
 
 

3.7. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА И ПРИРОДНА ДОБАРА 
 

3.7.1. Непокретна културна добра 
 

Увидом у Просторни план општине Инђија, утврђено је да се у обухвату Плана налазе 

добра која уживају претходну заштиту и то: 

- објекти народног градитељства: летњиковац грофа Пејачића и четири бирошке зграде; 

- археолошки локалитет Старо гробље. 
 

3.7.2. Природна добра  

 

На подручју обухвата Плана нема евидентираних заштићених природних добара. 
 

 

3.8. СТАЊЕ 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. 
 

На подручју обухваћеном Планом не постоје подаци о постојећем стању квалитета 

природних ресурса воде, ваздуха и земљишта, као ни података о нивоу буке у животној 

средини.  
 

У погледу управљања отпадом на територији општине Инђија планирана је изградња 

регионалне депоније, те ће отпад са територије насеља бити одлаган на планираној 

депонији.  
 
 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

На основу валоризације постојећег стања: подручја, планске документације, 

специфичности насеља, као и трендова демографског и привредног развоја, 

дефинисани су општи циљеви просторног развоја насеља Јарковци. 
 

Општи циљ је развој насеља и побољшање квалитета живота његовог становништва, уз 

обезбеђивање рационалног коришћења земљишта и објеката, као и услова заштите, и 

услова за планско уређење и изградњу у границама обухвата Плана. 
 

У области јавних служби основни циљ је обезбеђивање услова за размештај и 

функционисање, као и обезбеђивање бољих услова за рад и бољег комфора за све 

кориснике следећих јавних служби:  

- из области локалне управе: месна канцеларија; 

- из области социјалне заштите: предшколска установа; 

- из области образовања: основна школа од I до IV разреда; 

- из области здравствене заштите: амбуланта и апотека; 

- из области културе: дом културе; 

- из области физичке културе: уређени и опремљени отворени спортско-рекреативни 

терени. 
 

У области саобраћајне инфраструктуре као општи циљ се намеће дефинисање 

услова за имплементацију свих саобраћајних капацитета, чиме би се побољшале 

транспортне везе са центром општине и окружењем и иницирала привредна активност. 
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Основни циљ у области водопривредне инфраструктуре јесте: рационално 

искоришћавање свих површинских и подземних вода; заштита квалитета подземних и 

површинских вода; очување и унапређење заштите од поплава, ерозија и бујица, као и 

других видова штетног дејства вода; унапређење свих делатности на водама и око њих.  
 

У области изградње енергетске и електронске комуникационе инфраструктуре 

општи циљеви израде Плана су: 

- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње електроенергетске и 

електронске комуникационе инфраструктуре; 

- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње производних 

енергетских објеката за производњу електричне и топлотне енергије; 

- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње гасоводне 

инфраструктуре. 
 

Основни циљеви озелењавања насеља су повећање површина свих категорија зеленила 

које ће бити у функцији заштите животне средине, очувања биодиверзитета и унапређење 

квалитета урбаног предела. Концепција озелењавања насеља ће бити усмерена на 

повећање, посебно зелених површина јавног коришћења, реконструкцију постојећих 

зелених површина и њихово међусобно повезивање у систем зеленила преко линијског и 

заштитног. 
 

Основни циљеви у области заштите природе су спровођење мера заштите на 

заштићеном природном добру, у складу са Актом о заштити и Законом о заштити 

природе, и очување укупног биодиверзитета. 
 

Основни стратешки циљ у области заштите културних добара је валоризација, 

заштита културног добра и његове околине, и презентација културног добра јавности 

(утврђивање начина чувања, одржавања, коришћења и доступности јавности), а све у 

складу са условима заштите. 
 

У области заштите животне средине потребно је у дефинисати мере заштите животне 

средине у складу са ограниченим капацитетима животне средине на планском подручју. У 

планском периоду неопходно је вршити спровођење мера заштите животне средине. 

 
 

5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ 

ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА 
ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 

 

На основу валоризације постојећег стања: подручја, природних и створених услова, 

просторно-планске документације и специфичности насеља дефинисано је: 

- грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља и  

- грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља.  
 

Предложено је повећање грађевинског подручја за оне површине за које је процењено 

да је неопходно да буду ангажоване за будући развој насеља, а то су површине 

намењене становању и насељском гробљу које је у функцији насеља. 
 

Табела бр. 3: Биланс планиране намене земљишта 

Намена земљишта 
Постојеће Планирано 

ha a m2 % ha a m2 % 

Грађевинско земљиште у грађевинском 

подручју насеља 
53 67 95 76,85 66 04 41 94,95 

Грађевинско земљиште ван грађевинског 
подручја насеља 

15 54 87 22,26 3 80 53 5,05 

Пољопривредно земљиште  62 12 0,89 - - - - 

Укупна површина обухвата Плана 69 84 94 100,00 69 84 94 100,00 
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Становање заузима највећи део површине насеља Јарковци. Планирано је да зона 

становања буде заступљена на површини од око 46 ha, односно, заузимаће око 69% од 

укупне планиране површине грађевинског подручја насеља. 

 

Као пратеће активности у зони становања могу се јавити: 

- снабдевање становника; 

- задовољавање друштвених потреба деце, омладине и одраслих; 

- здравствена и социјална заштита; 

- културне, спортске и друштвене активности општег карактера; 

- угоститељске услуге; 

- обављање занатских и услужних делатности; 

- производне и пословне делатности мањег обима, уз обезбеђење услова заштите 

животне средине и слично; 

а све у зависности од величине парцеле (ширина уличног фронта, дубина парцеле, 

површина парцеле), тј. ако постоје предуслови за организовање делатности која неће 

имати негативне утицаје на околну зону становања, као што су бука, загађења ваздуха, 

воде и земљишта, токсичан отпад и слично. 

 

Услови за изградњу би били следећи:   

- индекс заузетости грађевинске парцеле: максимално 40%;  

- индекс изграђености грађевинске парцеле: максимално 1,2;  

- спратност максимално: П+1+Пк, дозвољена је изградња подрумске етаже (По), 

односно сутеренске етаже (Су) ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 

природе;  

- могућност изградње: стамбених, пословних, мањих производних/складишних 

објеката, економских и помоћних објеката; 

- обавезна реализација прво објекта са наменом становање (у целини, у већем или 

мањем делу) односно, обезбеђивање просторних услова за један такав објекат.  

 

У овој зони би била дозвољена изградња економских објеката уз стамбени и пословни 

објекат, изградња сточних стаја и свих економских објеката који су пратећи, односно 

обавезни садржај уз сточне стаје. Производне делатности малог обима и трговина на 

велико на грађевинској парцели у овој зони би се дозволиле уз обезбеђивање услова 

заштите животне средине. 

 
Централни садржаји јавне намене се задржавају на постојећим локацијама, са 

заступљеношћу од 0,9 ha, односно, заузимаће око 1,4 % од укупне планиране 

површине грађевинског подручја насеља. У заједничком објекту, који се налази у 

севозападном делу насеља, тренутно се налази месна канцеларија, предшколска 

установа, амбуланта и основна школа од I до IV разреда. Објекат дома културе и поште 

се налази у центру насеља. Планирано је измештање амбуланте са постојеће локације 

у објекат дома културе и поште.  

 

Услови за изградњу би били следећи:   

- индекс заузетости грађевинске парцеле би био максимално 70%;  

- индекс изграђености грађевинске парцеле максимално 2,1;  

- спратност максимално: П+1+Пк;  

- могућност изградње: објеката јавне намене, објеката за јавне потребе, пословних и 

помоћних објеката.  

 

У складу са наменом, на овим локацијама је могућа изградња нових објеката, 

реконструкција и доградња постојећих, као и опремање и обогаћење садржаја, у 

складу са савременим захтевима.  

 

У циљу очувања здравља и добре кондиције свих категорија становништва неопходно 

је обезбедити услове за задовољавање потреба становништва у области спорта и 

рекреације, тј. неопходно је обезбедити довољно отворених, уређених рекреативних 
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и спортских терена и објеката, и слободних озелењених површина. Планирано је да 

површине за спорт и рекреацију буду заступљене на површини од око 1,5 ha, односно, 

заузимаће око 2% од укупне планиране површине грађевинског подручја насеља. За 

задовољавање потреба из области спорта, рекреације и физичке културе ту је, пре 

свега, постојећа површина: отворени спортски терени у северном делу насеља. Такође, 

мањи спортско-рекреативни садржаји, комерцијалног карактера се могу развијати и на 

осталом земљишту, на површинама за становање или привредне делатности.  

 

Услови за изградњу би били следећи:    

- индекс заузетости грађевинске парцеле би био максимално 70%;  

- индекс изграђености грађевинске парцеле максимално 1;  

- спратност максимално: П+1+Пк;  

- могућност изградње: спортских, пословних и помоћних објеката. 

 

Зелене површине у насељу су заступљене у северном и јужном делу насеља у виду 

површина за зеленило или делимично уређене јавне површине, у оквиру површина за 

спорт и рекреацију и у дворишту објекта у коме се налази месна канцеларија, основна 

школа I-IV разреда и амбуланта. Планом ће се дати услови за хортикултурно уређење и 

опремање урбаним мобилијаром, као и услови за инфраструктурно опремање ових 

површина. Подизање зелених површина засниваће се на уређењу и повећању 

постојећих зелених површина, као и повезивању зеленила у целовит систем и 

обезбеђењу равномерног распореда.  

 

Површина за верски објекат – комплекс цркве је планиран у северозападном делу 

насеља. Површина комплекса износи око 0,16 ha, односно, заузимаће 0,2 % од укупне 

планиране површине грађевинског подручја насеља.  

 

Услови за изградњу би били следећи:    

- индекс заузетости грађевинске парцеле би био максимално 50%;  

- индекс изграђености грађевинске парцеле максимално 1;  

- спратност: у складу са традиционалним и конкретним захтевима верске заједнице 

али не може бити већа од спратности објеката у зони у којој се гради;  

- могућност изградње: стамбених објеката, пословних и помоћних објеката.  

 

Површина за привредне делатности је планирана у југоисточном делу насеља, уз 

општински пут, за реализацију првенствено производних, складишних и пословних 

објеката (и у комбинацијама). У насељу нема постојећих производних, складишних и 

пословних садржаја. Планом се за реализацију привредних делатности планира површина 

од око 2 ha, односно, да заузима око 3 % од планираног грађевинског подручја насеља, 

што би требало да задовољи потребе насеља у планском периоду.  

 

Услови за изградњу би били следећи: 

- индекс заузетости грађевинске парцеле би био максимално 70%;  

- индекс изграђености грађевинске парцеле максимално 2,1;  

- спратност максимално: П+1+Пк, дозвољена је изградња подрумске етаже (По), 

односно сутеренске етаже (Су) ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 

природе, односно у зависности од технолошког процеса производње;  

- могућност изградње: пословних, производних, складишних, помоћних и евентуално 

стамбених објеката.  

 

Гробље се задржава на постојећој локацији, уз проширење на слободну површину са 

његове западне стране. Планирано је да гробље буде заступљено на површини од око  

0,8 ha, односно, заузимаће око 1,3% од планираног грађевинског подручја насеља.  

 

Услови за изградњу би били следећи: 

- 60% површине гробља наменити гробним местима;  

- 20% гробља за заштитни зелени појас и парковски обликован простор;  
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- 16% површине за саобраћајнице;  

- 3% трг за испраћај;  

- 1% остали садржаји (код улаза у гробље - капела, продавница свећа, цвећа и др,); 

- максимална спратност П – приземље. 

 

Уз комплекс гробља потребно је изградити простор за паркирање возила и бицикала, а 

гробље опремити неопходном инфраструктуром (прикључак на водоводну, канализациону 

и електроенергетску мрежу). 

 

За задовољавање свакодневних потреба становништва у насељу и зони кућа за одмор 

неопходна је квалитативна заступљеност комуналним садржајима, опремљених на 

задовољавајући начин комуналном инфраструктуром. Од комуналних и инфраструктурних 

садржаја у насељу постоје само улични коридори. Постојећи улични коридори се 

задржавају, уз евентуално поширење оних коридора који су у постојећем стању 

недовољне ширине и дефинисање нових ради обезбеђивања приступа катастарских 

парцела јавној саобраћајној површини.  

 

Површина за куће за одмор је планирано да буде заступљена на површини од око 4 

ha, односно, заузимаће око 5% од укупне планиране површине обухвата Плана. У зони 

кућа за одмор могу се градити: викенд објекат, као главни објекат, помоћни објекти, 

као и објекти компатибилне намене - пословни објекат који је намењен за обављање 

чистих и тихих услужних делатности (трговине на мало, услужни занати и сл.), док је 

забрањена изградња стамбених објеката, пословних и инфраструктурних објеката 

већих капацитета који нису у функцији зоне кућа за одмор, производних и складишних 

објеката, као и помоћних објеката уз наведене објекте. 

 

Услови за изградњу би били следећи: 

- минимална површина парцеле: 1500 m2 (минимално 800 m2 код постојеће 

парцелације);  

- укупна површина свих објеката на парцели до 10% од површине парцеле, али не 

више од 150 m² бруто површине у основи; 

- спратност максимално: П+Пк. 

 

 

5.1 БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 
Табела бр. 4: Биланс планиране намене површина 

Ред. 
бр. 

Планирана намена површина ha a m2 % 

 Грађевинско земљиште у грађевинском подручју 
насеља 

66 04 41 94,95 

1.  Површина за становање 45 85 40 69,43 

2.  Централни садржаји јавне намене  93 88 1,42 

3.  Површина за спорт и рекреацију 1 46 59 2,22 

4.  Површина за зеленило 5 02 36 7,61 

5.  Гробље  85 68 1,30 

6.  Улаз у гробље и паркинг простор  3 22 0,05 

7.  Површина за верски објекат  15 72 0,24 

8.  Површина за привредне делатности 1 72 97 2,62 

9.  Улице 8 85 77 13,01 

10.  Предлог нових улица и проширење постојећих 1 38 82 2,10 

 Грађевинско земљиште ван грађевинског 
подручја насеља  

3 80 53 5,05 

1.  Површина за куће за одмор 3 77 86 99,3 

2.  Јавни пут  2 67 0,70 

Укупна површина обухвата Плана, 

односно планираног грађевинског земљишта 
69 84 94 100,00 
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6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Израдом Плана очекује се просторно, функционално, економски, социјално и еколошки 

уравнотежен рурални развој насеља, јачање идентитета насеља на основу културне, 

природне и привредне матрице, рационално коришћење ресурса, усаглашавање 

просторно-функционалне матрице насеља са капацитетима средине, разрешавање 

конфликтних интереса и развојних проблема у простору, и подизање квалитета 

физичког простора, заштита јавног интереса, јавних добара и јавног простора. 
 

Планским решењима треба да се постигне: рационална организација и уређење 

простора, коришћење простора усклађено са могућностима и ограничењима 

условљених стеченим антропогеним и природним вредностима, са потребама 

дугорочног социјалног и економског развоја; дефинисање мера за заштиту и одрживо 

коришћење; туристичка валоризација културне и природне баштине; обезбеђење 

просторних услова за реализацију концепта трајно одрживог (уравнотеженог) развоја; 

утврђивање мера за обезбеђење адекватне превенције, минимизирања, мониторинга и 

контроле свих облика деградације и загађивања животне средине. 
 

Израдом Плана уградиће се услови и смернице дати плановима вишег реда, ради 

обезбеђивања просторних услова за уређење и изградњу јавних служби (постојећих 

јавних служби, недостајућих, а обавезних јавних служби, односно јавних служби за 

које се искаже интерес за њиховим организовањем и економска основа), очување и 

одрживи развој постојећих комуналних система као предуслов квалитетног живота и 

рада, правци пружања саобраћајне, водопривредне, енергетске и електронске 

комуникационе инфраструктуре, услови за заштиту природних и непокретних 

културних добара, услови за заштиту животне средине.  
 

У насељу постоје просторни услови за развој привредних делатности. У циљу бржег 

привредног раста и развоја и повећања конкурентности, привредне активности 

треба усмерити на подстицање развоја примарне пољопривредне производње, као 

основе за развој прерађивачке индустрије и МСП (малих и средњих предузећа) и 

предузетништва. Бржи привредни развој насеља омогућиће се и изградњом и 

опремањем мреже инфраструктуре, што је предуслов за инвестирање (greenfield и 

brownfield инвестиције). 
 

Реализацијом плански установљених циљева из домена саобраћајне 

инфраструктуре и њиховом операционализацијом, непосредни ефекти планирања би 

се рефлектовали кроз: 

- савремену саобраћајну мрежу са свим неопходним пратећим садржајима; 

- подизање нивоа услуге саобраћајно-транспортног система; 

- одрживо функционисање саобраћаја у оквиру предметног обухвата Плана, где је 

саобраћајни систем кичма и носилац урбаног/руралног развоја; 

- фаворизацију немоторних (пешачко-бициклистичких) кретања и јавног путничког 

превоза; 

- резервацију простора за планиране саобраћајнице;  

- дефинисање основних коридора инфраструктурних система и њихову синхронизацију. 
 

Реализацијом плански установљених циљева у области водопривредне 

инфраструктуре, ефекти планирања би се рефлектовали кроз: 

- побољшање снабдевања водом свих корисника; 

- усаглашен развој система водовода и канализације са потребама; 

- рационално коришћење вода, а нарочито воде за пиће; 

- изградњу система за одвођење отпадних вода; 

- пречишћавање отпадних вода; 

- осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних вода; 

- заштиту квалитета подземних и површинских вода;  

- заштиту насеља од спољних и унутрашњих вода. 
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Реализацијом плански установљених циљева из домена електроенергетске 

инфраструктуре и њиховом операционализацијом, непосредни ефекти планирања би 

се рефлектовали кроз:  

- обезбеђење сигурног и квалитетног напајања електричном енергијом за све 

кориснике простора, уважавајући принципе енергетске ефекасности. 

 

Реализацијом плански установљених циљева из домена гасоводне инфраструктуре, 

непосредни ефекти планирања би се рефлектовали кроз:  

- изградњу гасоводне инфраструктуре; 

- дефинисање коридора, заштитних појасева и зоне термоенергетске инфраструктуре 

као стратешку вредност у правилном газдовању, уређењу и коришћењу простора, 

као и заштити самих техничких система. 

 

Реализацијом плански установљених циљева из домена електронске комуникационе 

инфраструктуре и њиховом операционализацијом, непосредни ефекти планирања би 

се рефлектовали кроз:  

- изградњу електронске комуникационе инфраструктуре која ће омогућити одвијање 

телекомуникационог саобраћаја и примену и коришћење најсавременијих 

телекомуникационих услуга и сервиса; 

- дефинисање коридора и заштитних појасева електроенске комуникационе линијске 

инфраструктуре омогућавајући несметано и безбедно функционисање електроенских 

комуникационих објекта и заштита самих техничких система. 

 

Формирањем и уређењем зелених површина у оквиру обухвата Плана и њиховим 

повезивањем у систем зеленила, очекује се испуњење основних функција зеленила: 

санитарно-хигијенске (позитиван утицај на микроклиматске услове и заштиту животне 

средине), социо-културне (испуњење услова за одмор и рекреацију становништва), и 

декоративно-естетске (унапређења визуелног идентитета насеља). 

 

У контексту заштите животне средине, реализацијом плански установљених циљева, 

непосредни ефекти планирања би се рефлектовали кроз спровођење мера заштите 

природних ресурса, материјалних добара и живота и здравља људи. Унапређење 

начина коришћења простора, са аспекта одрживог развоја (функционалног развоја у 

складу са оправданим потребама, уз поштовање принципа очувања животне средине), 

односи се на планска решења која ће дати смернице за: обезбеђење довољних 

количина квалитетне воде за пиће свих корисника у насељу; изградњу канализационе 

мреже на територији целог насеља; пречишћавање отпадних вода на постројењу за 

пречишћавање, у циљу постизања потребног квалитета отпадне воде пре упуштања у 

крајњи реципијент; адекватно управљање комуналним и осталим врстама отпада са 

територије насеља; спровођење конкретних мера заштите животне средине. 

 

Контролисаним развојем насеља ефекат планирања у области заштите непокретних 

културних добара очекује се у смислу организовања активне заштите непокретног 

културног наслеђа, укључивањем културно-историјских мотива у туристичку понуду и 

презентацију, интегралном заштитом непокретних културних добара и простора у коме 

се налази, очување наслеђене урбане структуре амбијенталних и архитектонских 

вредности. 

 

 

 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАРКОВЦИ 
- Материјал за рани јавни увид - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) ГРАФИЧКИ ДЕО 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАРКОВЦИ 
- Материјал за рани јавни увид - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Г) ПРИЛОГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАРКОВЦИ 
- Материјал за рани јавни увид - 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Одлука о приступању изради Плана генералне регулације насеља Јарковци  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Број 6, страна број  391                               Службени лист општине Инђија                               Уторак 05. март 2019.

%, док ће у будућој организацији насеља оно заузимати 
70,28 %.

ОСТВАРЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ 
КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ОБАВЕЗЕ ПРИМЕНЕ 
МИНИМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ И 
МОГУЋНОСТИ ИЗГРАДЊЕ КОМПАТИБИЛНИХ 
ОБЈЕКАТА ИСКАЗАНИ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ 
ПЛАНА

 С обзиром на то да је биланс површина урађен 
на основу графичких прилога Плана на којима нису 
диференциране зелене површине уличних коридора, као 
ни зелене површине ограниченог коришћења, може се 
закључити да је учешће зеленила у укупном билансу 
површина значајно веће од приказаног.

 Исто се односи и на радне површине чије је 
учешће у укупном билансу веће из разлога могућности 
изградње пословних, производних и занатских објеката 
на парцелама намењеним становању. 

6. ПРИМЕНА ПЛАНА

 Доношењем овог Плана престаје да важи 
Регулациони план насеља Нови Сланкамен. („Службени 
лист општине Инђија“, број 7/2000 и 23/2003).

 Даље спровођење овог Плана вршиће се 
непосредним спровођењем Плана кроз поступак израде 
локацијских услова, а на основу услова дефинисаних 
овим Планом и израдом урбанистичких пројеката.

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Овај План ступа на снагу осмог (8) дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-62/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 122
 На основу члана 46. став 1. 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) 
и члана 37. став 1. тачка 5. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13 - пречишћен 
текст и 7/18),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 04. марта 2019. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 

ЈАРКОВЦИ

Члан 1.
 Приступа се изради Плана генералне регулације 
насеља Јарковци (у даљем тексту: План).

Члан 2.
 Овом одлуком утврђује се оквирна граница 
обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се 
дефинисати Нацртом Плана.

 Почетна тачка описа оквирне границе обухвата 
Плана генералне регулације насеља Јарковци се налази 
на тромеђи путева, катастарске парцеле 60 и 697/4 и 
катастарске парцеле 1031.

 Од тромеђе граница у правцу истока прати 
северну међу пута, катастарска парцела 60 до тромеђе 
путева, катастарске парцеле 60, 158/24 и 161/1, пресеца 
пут, катастарска парцела 161/1, мења правац ка југу и 
пратећи источну међу пута, катастарска парцела долази 
до тромеђе путева, катастарске парцеле 696/1 и 161/1 и 
катастарске парцеле 161/2.

 Од тромеђе граница наставља у правцу југа, 
пресеца пут, катастарска парцела 696/1 и дужином од 
око 60 м прати источну међу катастарске парцеле 163/34, 
мења правац ка западу, пресеца катастарску парцелу 
163/34, прати јужну међу катастарских парцела 163/36 и 
163/35 и пресецајући катастарске парцеле 163/29, 163/4 
и 163/2 долази до тромеђе катастарских парцела 163/10, 
163/11 и 163/2.

 Од тромеђе граница наставља у правцу југа 
и прати западну међу катастарске парцеле 163/2 до 
тромеђе пута, катастарска парцела 164 и катастарских 
парцела 163/2 и 163/19, у правцу запада дужином од 
око 30 м прати северну међу пута, катастарска парцела 
164, пресеца га и даље ка југу прати источну међу 
пута, катастарска парцела 167/22 и долази до тромеђе 
путева, катастарске парцеле 167/22 и 168/2 и катастарске 
парцеле 167/2.

 Од тромеђе граница пресеца пут, катастарска 
парцела 168/2, у правцу истока дужином од око 36 м 
прати јужну међу пута, мења правац ка југу и прати 
западну међу катастарске парцеле 170/19, пресеца пут, 
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катастарска парцела 174/1 и пратећи јужну међу пута 
у правцу запада долази до тромеђе пута, катастарска 
парцела 174/1 и катастарских парцела 174/59 и 174/52.

 Од тромеђе граница у правцу југа прати 
западну међу катастарске парцеле 174/52, пресеца пут, 
катастарска парцела 175/1, у правцу истока прати јужну 
међу пута, катастарска парцела 175/1 до тромеђе пута и 
катастарских парцела 175/49 и 175/32, мења правац ка 
југу и прати западну међу катастарске парцеле 175/32 до 
тромеђе пута, катастарска парцела 179 и катастарских 
парцела 175/60 и 175/32.

 Од тромеђе граница пресеца пут и у правцу 
запада дужином од око 22 м прати јужну међу пута, 
мења правац ка југу и пратећи западну међу катастарске 
парцеле 180/2 долази до тромеђе катастарских парцела 
695/2, 180/2 и 180/34.

 Од тромеђе граница у правцу југа пресеца 
катастарске парцеле 695/2 и 228/30, мења правац ка 
западу и дужином од око 400 м прати јужну међу 
катастарске парцеле 228/30, скреће ка северу и 
пресецајући катастарске парцеле 228/30 и 671 долази до 
тромеђе катастарских парцела 1030, 121/1 и 671.

 Од тромеђе граница у правцу севера прати 
источну међу акумулације, катастарска парцела 1030 
до тромеђе акумулације, катастарска парцела 1030 и 
путева, катастарске парцеле 60 и 146 и пресецајући пут, 
катастарска парцела 60 долази до почетне тачке описа 
оквирне границе обухвата Плана.

 Предметна локација Плана се налази у 
катастарској општини Љуково.

 Укупна површина подручја обухваћеног 
оквирном границом обухвата Плана износи око 68,7 hа.

 Графички приказ оквирне границе обухвата 
планског подручја је саставни део ове Одлуке.

Члан 3.
 Услови и смернице од значаја за израду Плана 
дати су планским документом вишег реда – Просторним 
планом општине Инђија („Слижбени лист општине 
Инђија“, бр. 7/12 и 27/18).

Члан 4.
 Принципи планирања, коришћења, уређења 
и заштите простора у обухвату Плана засниваће се 
на принципима рационалне организације и уређења 
простора и усклађивању планираних садржаја са 
могућностима и ограничењима у простору.

Члан 5.
 Циљ израде Плана је преиспитивање важећег 
планског решења и дефинисање границе грађевинског 
подручја, површина јавне намене, услова уређења и 
правила грађења за планиране намене, инфраструктурно 

опремање грађевинског земљишта утврђивањем траса, 
коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску и 
комуналну инфраструктуру.

Члан 6.
 Концептуални оквир планирања, коришћења, 
уређења и заштите планског подручја подразумева 
оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, 
редефинисање планираних намена, заштита подручја и 
усклађивање са потребама корисника простора.

 Структуру основних намена простора 
и коришћења земљишта у обухвату Плана чине 
грађевинско подручје насеља Јарковци, намењено 
за: централне садржаје, становање, радне површине, 
спортско-рекреативне садржаје и зелене површине, 
уличне коридоре, инфраструктурне и комуналне 
садржаје, као и грађевинско земљиште ван грађевинског 
подручја насеља, намењено за зону кућа за одмор.

Члан 7.
 Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 
4 (четири) месеца, од дана достављања Обрађивачу 
Извештаја о обављеном раном јавном увиду и 
достављања услова за уређење простора од органа, 
организација и предузећа који су Законом овлашћени да 
их утврђују.

Члан 8.
 Средства за израду Плана обезбеђује општина 
Инђија.

Члан 9.
 Обрађивач Плана је Јавно предузеће за 
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка 
број 6/III.

Члан 10.
 После доношења ове Одлуке, носилац израде 
Плана - орган надлежан за послове урбанизма општине 
Инђија организоваће упознавање јавности са општим 
циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима 
за развој просторне целине, као и ефектима планирања, 
у поступку оглашавања раног јавног увида.

 Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног 
информисања и у електронском облику на интернет 
страници јединице локалне самоуправе и на интернет 
страници доносиоца плана и траје 15 дана. Рани јавни 
увид почиње даном оглашавања.

Члан 11.
 Пре подношења органу надлежном за његово 
доношење, План подлеже стручној контроли и излаже 
се на јавни увид.

 Излагање Плана на јавни увид оглашава се у 
дневном листу и локалном листу и траје 30 дана од дана 
оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и 
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месту излагања Плана на јавни увид, о начину на који 
заинтересована правна и физичка лица могу доставити 
примедбе на План, као и друге информације које су од 
значаја за јавни увид.

Члан 12.
 Саставни део ове Одлуке је Решење о 
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Плана генералне регулације насеља Јарковци на 
животну средину, које је донело Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине Општинскe управе општине Инђија, број 
35-7/2019-IV-02 од 07.02.2019. године.

Члан 13.
 План ће бити сачињен у 4 (четири) примерака 
у аналогном и 4 (четири) примерака у дигиталном 
облику, од чега ће по један примерак потписаног 

Плана у аналогном облику и по један примерак плана 
у дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач 
и Инвеститор, а преостали примерци ће се чувати у 
органима Општине.

Члан 14.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-63/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

-------------------------
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123
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-7/2019-IV-02
Датум: 07.02.2019. године
ИНЂИЈА

 На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука 
УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 
18. Одлуке о организацији Општинске управе општине 
Инђија („Службени лист Општине Инђија“ број 23/17), 
 Одељење за урбанизам, комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине Општинске управе 
општине Инђија, дана 07.02.2019. године, доноси:

РЕШЕЊE
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА 
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАРКОВЦИ

1. За План генералне регулације насеља Јарковци неће 
се приступити изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину.

2. План генералне регулације насеља Јарковци јесте врста 
урбанистичког плана којим ће се детаљније разрадити 
уређење и градња простора, на начин и у складу како 
је дефинисано Просторним планом општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18), 
односно намена површина Плана генералне регулације 
насеља Јарковци биће усклађена са наменом површина 
која је дефинисана овим плановима.

3. Како Планом генералне регулације насеља Јарковци 
не долази до битнијих измена планских решења, 
приликом израде истог, могу се примењивати одредбе 
постојећег Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину Просторног плана општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18) без 
израде новог Извештаја о стратешкој процени утицаја 
на животну средину.

4. Одељење за урбанизам, комунално – стамбене 
послове и заштиту животне средине, узимајући у обзир 
податке наведене у овом Решењу, утврдило је да План 
генералне регулације насеља Јарковци не представља 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
предвиђених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину, те је применом критеријума 

прописаних Законом о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 
и 88/10), одлучило да се за предметни план не приступа 
изради Извештаја о стратешкој процени.

5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана 
генералне регулације насеља Јарковци и објављује се у 
„Службеном листу општине Инђија“.

О б р а з л о ж е њ е

 Изради предметног плана приступиће се на 
основу Одлуке о изради Плана генералне регулације 
насеља Јарковци.

 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине, имајући у виду да 
се стратешка процена врши за планове, програме, основе 
и стратегије у области просторног и урбанистичког 
планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, 
шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, 
саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, 
телекомуникација, туризма, очувања природних 
станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
одређених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину, а узимајући у обзир да се 
предметним планом не успоставља оквир за одобравање 
будућих развојних пројеката одређених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдило је да не постоји потреба израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010).

 На предметном простору могу се примењивати 
одредбе Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину Просторног плана општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18) 
без израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину Плана генералне регулације насеља 
Јарковци.

 Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010), Одељење за 
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту 
животне средине Општинске управе општине Инђија 
је надлежним предузећима и институцијама доставило 
предлог Решења о неприступању изради Извештаја 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметног плана.

 У прописаном року, а у складу са чланом 
11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС“ број 
135/2004 и 88/2010), пристигла су мишљења: Одељења 
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштите 
животне средине Општинске управе општине Инђија, 
послови заштите животне средине, број 501-01/2019-IV-
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02 од 24.01.2019. године, ЈП „Ингас“ Инђија, број 92-1 
од 21.01.2019. године, ЕПС дистрибуцаија, огранак ЕД 
Рума, број 88.1.1.0.-Д-07.17.-17767-19 од 28.01.2019. 
године, ЈП „Инђија пут“ Инђија, број 350-1/2019-1 од 
24.01.2019. године, ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, 
број 424 од 31.01.2019. године и Покрајинског 
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, 
Нови Сад, број 140-501-198/2019-05 од 04.02.2019. 
године, којима се даје сагласност на предлог Решења о 
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину предметног плана.

 На основу наведеног, као и узимајући у 
обзир достављена мишљења надлежних предузећа 
и институција, Одељење за урбанизам, комунално – 
стамбене послове и заштиту животне средине донело је 
решење као у диспозитиву.

Начелница,
дипл. инж. саоб. Тијана Дошен, с.р. 

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