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 На основу члана 35. став 7. 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, 83/18, 31/19 и 37/19) 
и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
БЛОКА 41 У ИНЂИЈИ

УВОД

 Изради Плана детаљне регулације дела блока 41 
у Инђији приступило се на основу Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације дела блока 41 у Инђији („Службени 
лист општина Срема“, број 11/19, у даљем тексту: План). 
Саставни део Одлуке је Решење о неприступању изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације дела блока 41 у Инђији на животну средину 
(„Службени лист општина Срема“, број 11/19).

 Носилац израде Плана је Општинска управа 
Инђија, Одељење за урбанизам, комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине, а обрађивач Плана 
је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

 На основу Програмског задатка и иницијативе 
корисника простора, као и на основу смерница из плана 
вишег реда: План генералне регулације насеља Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11), 
дефинисана је основна намена простора у обухвату 
Плана.

 У складу са 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, 83/18, 31/19 и 
37/19 – др. закон), након доношења Одлуке о изради 
Плана израђен је материјал и обављен рани јавни увид у 
План, ради упознавања јавности са општим циљевима и 
сврхом његове израде, планираном наменом површина и 
очекиваним ефектима планирања.

ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ

 Правни основ за израду Плана представља 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока 
41 у Инђији („Службени лист општина Срема“, број 
11/19), чији је саставни део Решење о неприступању 
изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана 
детаљне регулације дела блока 41 у Инђији на животну 
средину („Службени лист општина Срема“, број 11/19).

 Релевантни законски и подзаконски акти који 
регулишу ову област су:
- Закон 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, 83/18, 
31/19 и 37/19-др. закон);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, број 32/19);
- Закон о становању и одржавању зграда („Службени 
гласник РС“, број 104/16);
- Закон о државном премеру и катастру („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 
113/17-др. закон и 27/18-др. закон);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 
53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ“, број 16/01-
СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 
93/12, 101/16 и 95/18);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 
53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 
54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18 и 41/18-
др. закон);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09 - др. закон, 
43/11-УС и 14/16);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, 
бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли 
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загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим 
одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.); 
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18)
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15);
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15);
- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 - др. закон, 87/18, 87/18 - др. закон);
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон); 
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16);
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12);
- као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин регулишу ову област.

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ

 Плански основ за израду овог Плана представља План генералне регулације насеља Инђија („Службени 
лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11).

 Извод из Плана генералне регулације насеља Инђија („Службени лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11)

2. ДУГОРОЧНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА И 
ГРАЂЕЊА НАСЕЉА

2.1. Становништво

 На основу утврђених биодинамичких карактеристика популације, досадашњих развојних тенденција, 
планираних мера демографске политике, као и прогнозираног привредног и укупног друштвеног развоја, у периоду 
2002-2021. год. прогнозиран је веома благ пораст укупног броја становника, тако да ће 2021. године у насељу 
Инђија живети 29.000 становника. Просечна величина домаћинства износиће 3,1 члан по домаћинству, а укупан 
број домаћинстава биће 9.400.

Број становника Индекс Прос. стопа раста Број домаћинстава Просечна 
величина 

домаћинства
2002. 2021. 2021/02 2002/21 2002. 2021. 2002 2021.

Инђија 26.247 29.000 110,5 0,5 8.323 9.400 3,2 3,1

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ НАСЕЉА ПРЕМА ПЛАНИРАНИМ НАМЕНАМА И 
ФУНКЦИЈАМА

3.1. Становање

 Постојећи стамбени фонд у Инђији не задовољава у потпуности по величини и по структури, а делимично 
ни по квалитету, садашње потребе становништва Инђије, а још мање ће задовољавати будуће потребе које ће свакако 
бити на вишем нивоу.

 За процену будућег становања у граду Инђији основни захтев треба да потиче из пројекције демографског 
раста насеља, броја и структуре домаћинстава и др. Према последњем попису становништва 2002. године у центру 
општине живи 26.247 становника. У периоду од 1948.-1971. године становништво Инђије се више него удвостручило, 
а од тада до данас се повећало један и по пута. Учешће популације насеља Инђија у укупној општинској популацији, 
повећало се са 28% на 44%, односно, данас 53%, што говори о значајном степену концентрације становништва у 
општинском центру.
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 Под предпоставком да ће се одређени простор 
за будућу стамбену изградњу обезбедити у постојећим 
стамбеним зонама, реконструкцијом постојећег 
стамбеног фонда и изградњом новог (погушћавањем) 
ипак ће бити нужно обезбедити довољно велике зоне за 
нову стамбену изградњу.

3.1.3. Вишепородична стамбена изградња (зона 
становања великих густина)

 Под овим видом становања подразумева 
се изградња стамбених објеката за становање више 
породица (више од 4 стамбене јединице), спратности 
до П+4+Пк (приземље+четири етаже+поткровље). За 
остваривање садржаја пословања намењује се у првом 
реду приземље, а по потреби прве две етаже. У делу 
централних садржаја, зони великих густина до 500 ст/
ha, дозвољава се спратност мах П+6 (приземље+шест 
етажа). Вишепородични стамбени објекти могу имати 
подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

 Одређивање нових стамбених зона извршено је 
у сагласности са свим осталим урбаним структурама, па 
уколико не буде реализовано у планском периоду може 
да се прихвати као стратегијско опредељење за ширење 
града и у постпланском периоду. 

5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА

5.1. Опис блокова

 Блок бр.41 Намењен је централним функцијама 
и постојећем вишепородичном становању. Даље уређење 
вршиће се према одговарајућим одредбама овог Плана, 
односно одредбама плана детаљне разраде уколико нису 
у супротности са одредбама овог плана.

Намена: зона центра 

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА (СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА)

 Планом су обухваћене целе катастарске парцеле 
број: 2190/3, 2190/4, 2190/5 и 3649/3, као и делови 
катастарских парцела број 3650/1 (улица Дунавска), 
3631 (улица Војводе Степе) и 3649/1 (улица Сремска).

 Предметна локација Плана се налази у 
катастарској општини Инђија.

 Укупна површина подручја обухваћеног 
границом обухвата Плана износи око 1,05 hа.

2.2. ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У 
ОБУХВАТУ ПЛАНА

 Опис грађевинског подручја је идентичан опису 
обухвата Плана.

 Грађевинско подручје обухвата следеће целе 
катастарске парцеле број: 2190/3, 2190/4, 2190/5 и 
3649/3, као и делове катастарских парцела број 3650/1 
(улица Дунавска), 3631 (улица Војводе Степе) и 3649/1 
(улица Сремска).

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

 На простору обухвата Плана, оивичене уличним 
коридорима, налази се слободна површина неизграђеног 
грађевинског земљишта, које се привремено користи као 
паркиралиште теретних возила. Простор је девастиран, 
како у погледу еколошких тако и амбијенталних 
вредности (повећан је ниво буке, прашине итд.), што је 
непримерено за зону центра насеља.

Саобраћајна инфраструктура

 У обухвату Плана од саобраћајне инфраструктуре 
налазе се траса ДП IIа реда бр. 126, делом утврђена као 
главна насељска саобраћајница (улица Дунавска), као 
и приступне насељске саобраћајнице (улице Сремска и 
Војводе Степе). Изграђеност саобраћајних капацитета у 
постојећем стању је на задовољавајућем нивоу у смислу 
дефинисања основних елемената профила и њиховог 
стања у оквиру регулација основних саобраћајних 
праваца: ДП бр. 126, као и приступних саобраћајница 
које повезују блок 41 са насељском мрежом. Недостају 
капацитети немоторних кретања.

Водна и комунална инфраструктура

 Јавни водовод Инђија чине бунарски водозахват, 
постројење за припрему воде за пиће, резервоар за 
изравнавање потрошње, црпна станица и дистрибуциона 
мрежа. Достигнути степен изграђености јавног водовода 
омогућује обезбеђење воде квалитета воде за пиће. Због 
ограниченог капацитета бунарског водозахвата, у плану 
је изградња регионалног водовода и довођење у Инђију 
воде из приобаља реке Саве. 

 Јавна канализација употребљених вода Инђије 
је формирана као посебна канализациона мрежа. 
Реципијент ових вода је регионална канализација 
Инђија -Пазова. У зони Нових Бановаца је планирана 
изградња регионалног постројења за пречишћавање 
употребљених вода. Крајњи реципијент пречишћених 
вода је река Дунав.

 На простору обухваћеном Планом, у улицама 
које окружују блок, налазе се изграђене уличне 
водоводне и канализационе инсталације.

 Јавна канализација атмосферских вода у 
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Инђији је формирана као посебна канализациона 
мрежа. Реципијенти атмосферских вода су Инђијски 
канал и канал Мали Бегеј. Достигнути степен 
изградње канализације атмосферских вода се заснива 
на коришћењу наведених реципијената, али и на 
привременом коришћењу локалних природних и 
вештачких депресија и увала. 

Електроенергетска инфраструктура 

 Снабдевање електричном енергијом постојећих 
купаца у обухвату Плана, омогућено је преко изграђених 
електроенергетских објеката дистрибутивног 
електроенергетског система, средњенапонске, 
нисконапонске мреже и припадајућих трафостаница 
20/04 kV. Постојећа електроенергетска мрежа у насељу 
задовољава тренутне потребе и пружа могућност 
проширења у складу са потребама.

Гасоводна инфраструктура 

 У обухвату Плана у уличним коридорима 
налази се постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа. 
Планирани корисници могу се прикључити на постојећу 
дистрибутивну гасоводну мрежу, која својим положајем 
и капацитетима пружа могућност проширења у складу 
са потребама будућих корисника природног гаса.

Електронска комуникациона инфраструктура 

 У обухвату Плана, у уличним коридорима 
је изграђена електронска комуникациона мрежа. За 
потребе корисника, потребно је изградити савремену 
широкопојасну мрежу за пружање мултимедијалних 
сервиса.

Зелене површине 

 На простору обухвата Плана се налазе неуређене 
зелене површине, а у оквиру коридора саобраћајница 
(улица Дунавска и Војводе Степе) је формирано линијско 
зеленило.

Заштита природних добара 

 На простору обухвата Плана нема заштићених 
природних добара, као ни оних предложених за заштиту.

Заштита непокретних културних добара 

 На простору обухвата Плана нема заштићених 
културних добара, као ни оних предложених за заштиту.

Заштита животне средине

 У погледу квалитета природних ресурса, 
на подручју обухвата Плана не постоје подаци о 
мониторингу природних ресурса. Најближе мерно место 
за праћење квалитета ваздуха налази се на локацији 
објекта Изотерм плама фабрике. Према добијеним 
подацима из 2019. године у односу на Уредбу о условима 

за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, за све три 
загађујуће материје: азот диоксид, сумпор диоксид и чађ, 
нису регистрована прекорачења граничних вредности 
у амбијенталном ваздуху. У контексту нивоа буке, сва 
постојећа мерна места су далеко од обухвата Плана те 
се подаци о мониторингу буке не би могли сматрати 
релевантним.

 Отпад са подручја обухвата плана организовано 
се скупља и врши се његова сепарација од стране ЈКП 
Комуналац Инђија.

 Према подацима надлежног Министарства 
заштите животне средине на подручју обухвата Плана 
не налазе се регистрована севесо постројења. Такође, на 
територији целе општине, нема регистрованих севесо 
постројења. 

ПЛАНСКИ ДЕО

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.  ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА 
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ

 Блок 41, а тиме и његов Планом обухваћени део, 
представљају грађевинско земљиште у грађевинском 
подручју насељеног места Инђија (зона центра), 
привремено неизграђено, али због добре саобраћајне 
повезаности са окружењем и повољне инфраструктурне 
опремљености, са великим потенцијалима за градњу 
планираних садржаја.

Објекти и површине јавне намене

 Планом детаљне регулације планиране 
површине јавне намене у предметном простору су 
улични коридори у чијем простору се налазе:
- државни пут IIа реда бр. 126 (главна насељска 
саобраћајница);
- приступне насељске саобраћајнице.

Остале површине

 Остале површине у предметном простору чини 
вишепородично становање. 

2.  ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.1. УЛИЧНИ КОРИДОРИ

 Улични коридори настали још приликом 
формирања урбанистичке матрице насеља Инђија, 
својим физичким карактеристикама (ширина, 
нивелација) задовољавају планирану функцију.

 Државни пут IIa реда бр. 126 подразумева 
повезивање локалитета са ширим окружењем.
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 Приступне насељске саобраћајнице успешно повезују локалитет са осталим деловима насеља.

 Колски прилази омогућију прикључење интерног саобраћаја комплекса вишепородичног становања 
(паркинг и гараже у сутерену) на јавни саобраћај.

 Пешачке саобраћајнице у оквиру локалитета својом диспозицијом и физичким карактеристикама омогућују 
несметано функционисање пешачког саобраћаја.

 Инфраструктура је у уличним коридорима на локалитету присутна у свим видовима (хидротехничка, 
електроенергетска, гасоводна). Својим затеченим стањем и капацитетима успешно ће опслуживати потребе свих 
планираних садржаја. 

 Улично зеленило. Улично зеленило као специфичан садржај којим се сваки простор еколошки и визуелно 
оплемењује, у виду линијског зеленила заступљено је и у оквиру уличних коридора који су обухваћени Планом. 

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

2.2. ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

 Вишепородично становање као планирани садржај на простору обухвата Плана остварује се у виду 
вишепородичних стамбених објеката и пратећих садржаја. 

 Вишепородични стамбени објекти својим хоризонталним и вертикалним и габаритом заузимају највећи 
део простора на парцели вишепородичног становања. Овај индекс заузетости се ограничава како би се обезбедио 
и простор неопходан за остварење пратећих површина под колским и пешачким саобраћајницама, те слободних 
површина под зеленилом.

 Уређене колске и пешачке саобраћајне површине и површине под зеленилом у склопу парцеле -  
вишепородичног становања су функционални наставак садржаја уличних коридора, који опслужују садржаје по 
зонама, а од њих се разликују по надлежности њиховог уређења и коришћења.

2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА
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3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА 
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

 Парцеле планираних површина јавне намене у 
границама обухвата Плана су:
- део к.п. 3650/1 и цела к.п. 2190/5 (државни пут IIа реда 
бр.126 – улица Дунавска), део к.п.3631/1, (улица Војводе 
Степе) и део к.п.3649/1 (улица Сремска). 

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 
СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА 
ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

 Планом детаљне регулације се задржавају 
постојеће међе парцела – површина јавне намене:
- државни пут IIа реда бр.126 – улица Дунавска, део 
катастарске парцеле 3650/1 и цела катастарска парцела 
2190/5;
- улица Војводе Степе, део катастарске парцеле 3631/1;
- улица Сремска, део катастарске парцеле 3649/1.

 Регулационе линије парцела – површина јавне 
намене су дефинисане постојећим међним тачкама.

 Планом детаљне регулације су задржани 
нивелациони елементи саобраћајница.

 Парцелe вишепородичног становања се образују 
парцелацијом или препарцелацијом катастарских 
парцела 2190/3, 2190/4 и 3649/3, у складу са условима из 
овог Плана.

5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 Овим Планом одређене су површине јавне 
намене за уређење и/или изградњу објеката јавне намене, 
и/или јавних површина за које је предвиђено утврђивање 
јавног интереса, у складу са посебним законом. 
Површине јавне намене у обухвату Плана чине: улични 
коридори са колским и пешачким саобраћајницама, 
уличним зеленилом и комуналном инфраструктуром.

 Саобраћајну, комуналну, енергетску и 
електронску комуникациону инфраструктуру, као и 
улично и парковско озелењавање, потребно је изводити 
у складу са важећим законима и прописима који сваку 
појединачну област уређују. 

 Површине, садржаји и објекти намењени 
јавном коришћењу морају бити грађени у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 
22/15).

 На графичком приказу „2.1 Подела простора 
на карактеристичне целине и одређивање површина 

јавне намене“, дат је приказ површина јавне намене у 
обухвату Плана. 

6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре

 Садржаји у оквиру обухвата Плана дела блока 
41 (стамбени објекти породичне стамбене изградње, 
мешовите стамбене изградње и вишепородичне 
стамбене изградње) и даље ће бити везани на насељску 
саобраћајну мрежу преко саобраћајница из улица које 
оивичавају део блока 41:
- улица Дунавска – ГНС (ДП бр.126);
- улица Војводе Степе – ПНС;
- улица Сремска – ПНС.

 Такође задржаће се постојећи режим приступа 
у централне садржаје пешачке зоне (контролисани 
приступ–режимски саобраћај) у улици Војводе Степе.

 Овакав приступ и доступност блоку 41 из више 
праваца у саобраћајно-функционалном смислу може се 
сматрати врло повољним с обзиром на значај, положај и 
будућу намену посматраног подручја.

 На предметној локацији налазе се одређени 
(изграђени) објекти саобраћајне инфраструктуре, који 
ће се задржати, а планира се комплетирање недостајуће 
саобраћајне инфраструктуре: саобраћајница, површина 
за немоторнa кретањa (пешачких површина) и паркинг 
површина узимајући у обзир садржаје блока 41. 

 Ободне улице и саобраћајнице у њима (јавно 
земљиште), које повезују блок 41 са насељем, као и 
унутарблоковске саобраћајнице, омогућиће квалитетну 
и безбедну саобраћајну доступност свим планираним 
садржајима. 

 Можемо рећи да за формирање садржаја 
путног-друмског саобраћаја, као основног транспортног 
система насељске мреже, на предметној локацији постоје 
одговарајући просторни и урбанистички елементи који 
ће омогућити функционално повезивање свих интерних 
кретања унутар блока, а такође и омогућити квалитетну 
и безбедну путну-друмску везу са окружењем. 
 У оквиру јавних површина – ободних 
саобраћајница, предвиђена је реконструкција и изградња 
саобраћајница и површина за немоторна кретања са свим 
потребним геометријским и нивелационим елементима. 
Планираним системом саобраћајница са различитим 
степеном изграђености (коловоз ширине 5,0-7,0 m) и 
режимом саобраћаја (=>, <= =>) стамбени комплекс 
дела блока 41 ће имати одговарајући ниво саобраћајне 
приступа и опслужености.

 Овиме ће се омогућити безбедно и неометано 
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кретање свих друмских превозних средстава 
(путничких, возила за снабдевање и ургентних возила) 
у свим временским условима, обезбеђење одговарајућег 
одводњавања са свих саобраћајних површина и 
одговарајући ниво услуге.

 Површине за стационирање возила (мирујући 
саобраћај) блока 41 у оквиру парцела (узимајући у обзир 
вишепородично становање велике густине) искључиво 
планирати кроз подземне гараже у више нивоа и кроз 
преостале површине у нивоу терена. 

6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре

 Општи услов за изградњу/реконструкцију 
саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних пројеката 
и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне 
капацитете уз придржавање одредби:
- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 
и 95/18- др. закон);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-
УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18- 
др. закон, 87/18 и 23/19);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 
елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 
50/11);
- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим 
условима за изградњу, одржавање и експлоатацију 
аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени 
гласник РС“, број 7/17); 
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.

Главна насељска саобраћајница - траса ДП бр.126
 
 У коридору главне насељске саобраћајнице 
је потребно планирати реконструкцију саобраћајних 
прикључака на исте са следећим пројектним елементима:
- Задржава се постојећа регулација главне насељске 
саобраћајнице;
- Коловоз има ширину 7,1 m тј. две саобраћајне 
траке са ширином од мин. 3,25 m и ивичним тракама 
(ивичњацима) од 0,3 m;
- Носивост коловозне конструкције је за средње тежак 
саобраћај (мин. оптерећење 60 kN по осовини);
- Нагиб коловоза је једностран;
- Паркирање путничких возила је ван коловоза у 
регулационом профилу, ивично или сепарисано;
- Главну насељску саобраћајницу искористити за вођење 
интерног теретног, транзитног и јавног саобраћаја;
- Вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске 
саобраћајнице вршити преко изграђених пешачких 
стаза, ширине мин. 1,5 m, обострано уз регулациону 
линију.

Приступне (остале) насељске саобраћајнице
 
- Саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са 
две траке 2х2,5 m или за једносмерни саобраћај, са 

ширином 3,0 m;
- Носивост коловозне конструкције у овим улицама је за 
лак саобраћај (оптерећење 60 kN по осовини);
- Паркирање путничких возила у регулационом профилу 
није дозвољено;
- Нагиб коловоза је једностран;
- Раскрснице и кривине тако геометријски обликовати 
да омогућују задовољавајућу прегледност и безбедност;
- Пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине 
мин. 1,5 m где је то могуће у попречном профилу ако то 
није случај мин.ширине је 1,2 m. 
 
Колски прилази парцелама

 У оквиру обухвата плана планиране су осим 
приступних саобраћајница (делимично изграђених) и 
колски прилази чија је функција везана за обезбеђење 
прилаза парцелама. Положај колских прилаза парцелама 
вишепородичног становања приказаних у графичким 
прилозима је фиксан и омогућује формирање једне или 
више парцела. Ширине коловоза, као и диспозиција су 
утврђени на основу локалних услова. При пројектовању 
и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир 
следеће просторно-пројектне основе: 
- Задржавање постојећих регулационих линија уз 
минималне корекције у случајевима где је то неопходно 
(обезбеђење проходности);
- Колско прилазе изводити искључиво за колски приступ 
грађевинским парцелама;
- Примена свих осталих услова изградње као и за 
све остале саобраћајнице у оквиру обухвата плана 
(коловозне конструкција, услови одводњавања);
- Немоторни (пешачко-бициклистички) саобраћај 
обављати заједно на истим површинама.

Аутобуска стајалишта

 Приликом реконструкције постојећих и 
изградње нових аутобуских стајалишта придржавати 
се одредби Закона o превозу путника у друмском 
саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 41/18, 
44/18-др. закон, 83/18, и 31/19) и Правилника о ближим 
саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, 
одржавање и експлоатацију аутобуских станица и 
аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, брoj 
7/17). Такође, потребно је придржавати се следећих 
услова:
- Ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 
3,25 m (изузетно 3,0 m);
- Дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 
13,0 m за један аутобус, односно, 26,0 m за два или за 
зглобни аутобус;
- Коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора 
бити пројектована и изведена за осовинско оптерећење 
као за средње тежак саобраћај (мин.60 kN по осовини);
- Одводњавање стајалишта извести са падом од 2% од 
ивице коловоза.

Стационарни саобраћај

 Паркирање у оквиру дела блока 41 планирати и 
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изводити искључиво у оквиру парцела вишепотродичног 
становања, подземно или површински. Избор типа и 
начина паркирања дефинисати у складу са расположивим 
простором, уз примену савремених техничких решења 
(ЕКО паркирање).

6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну 
инфраструктуру

 Грађевинским парцелама обезбедити колски 
прилаз, односно причључак на јавну саобраћајницу, 
минималне ширине у зависности од зоне основне 
намене (дато у поглављу II тачка 2. Правила грађења по 
зонама и целинама), уз сагласност управљача пута. 

6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне 
инфраструктуре

 Хидротехничке инсталације које се планирају 
обухватају:
- водовод (снабдевање објеката водом и противпожарна 
хидрантска мрежа),
- фекална канализација, 
- кишна канализација.

 Водоводном мрежом потребно је обезбедити 
снабдевање свих објеката питком водом, као и водом 
за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег 
пречника и притиска). Сви новопланирани објекти ће се 
снабдевати водом прикључењем на насељски водоводни 
систем, према условима и сагласностима надлежног 
комуналног предузећа. Постојећа водоводна мрежа у 
улици Војводе Степе PVC Ф160 mm налази се у зеленом 
појасу на непарној страни улице, удаљена око 1,0 метар 
од ивице пешачке стазе. У улици Сремска вод PVC Ф110 
mm и налази се у зеленом појасу на парној страни улице, 
и у улици Дунавска вод PVC Ф110 mm који се налази у 
зеленом појасу на непарној страни улице. По потреби 
извршити реконструкцију постојећих уличних водова 
како би се обезбедиле потребне количине воде. 

 Фекалном канализацијом ће се омогућити 
одвођење употребљене санитарне воде преко постојећих 
колектора фекалне канализације до црпне станице 
регионалне канализације, одакле се вода потискује ка 
постројењу за пречишћавање отпадних вода. Постојећа 
мрежа положена је у улици у Сремској улици и то 
колектор PVC Ф300 mm и налази се у зеленом појасу на 
непарној страни улице, а у улици Дунавска положен је 
колектор PVC Ф300 mm који се налази у зеленом појасу 
на парној страни улице, односно до зграде Ватрогасног 
дома, на 1,5 метар од ивице пешачке стазе. 

 Кишном канализацијом треба омогућити 
одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова 
и осталих површина у предметном блоку до реципијента, 
Инђијског потока. Атмосферске воде у централном 
делу насеља, у највећој мери, прихватају се и одводе 
затвореним системом док се у осталим деловима насеља 

одводе отвореним каналима положеним уз уличне 
саобраћајнице. Реципијент за прихват атмосферских 
вода је Инђијски поток. Атмосферске воде, у зависности 
од порекла, ће се упуштати у реципијент након 
адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске 
воде упуштати у реципијент тек након третирања на 
одгаварајућем уређају (сепаратор, таложник). Изливи 
атмосферских и пречишћених вода у реципијенте 
морају бити изведени тако да не дође до деградирања и 
нарушавања стабилности обала потока.

6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне 
инфраструктуре

Снабдевање водом
- Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити 
из насељског водоводног система; 
- Планирану водоводну мрежу прикључити на 
постојећу насељску водоводну мрежу, према претходно 
прибављеним условима и сагласностима од стране 
недлежног комуналног предузећа;
- На мрежи предвидети максималан број деоничних 
затварача, ваздушних вентила и муљни испуст;
- Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је 
могуће мање слепих водова;
- Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према 
важећим прописима и стандардима;
- Трасе водовода водити у зеленој површини где год 
расположива ширина уличног профила то дозвољава;
- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са 
осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном 
заштитном цеви;
- Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m 
- 1,20 m од нивелете терена, због зоне мржњења и 
саобраћајног оптерећења.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
- Канализацију радити по сепаратном систему;
- Системом фекалне канализације покрити цело 
подручје у обухвату Плана и обезбедити прикључке за 
све привредне субјекте;
- Трасу фекалне канализације водити у слободном 
уличном профилу;
- Минималне падове колектора одредити у односу на 
усвојени цевни материјал, према важећим прописима и 
стандардима (не препоручују се бетонске цеви);
- Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете 
коловоза;
- Изградити зацевљену атмосферску канализациону 
мрежу са уличним сливницима и системом ригола и 
каналета;
- Сливнике радити са таложницима за песак или 
предвидети таложнице за песак пре улива у сепаратор 
масти и уља;
- Трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице;
- Реципијент је Инђијски поток;
- Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да 
буде 0,5 m изнад дна канала у који се уливају;
- Све радове извести уз претходно прибављене услове и 
сагласности надлежног комуналног предузећа.
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6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну 
инфраструктуру

- Прикључење главног објекта на водоводну мрежу 
извести према условима надлежног комуналног 
предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу 
извести преко водомерног шахта смештеног на парцели 
корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије. 
У складу са условима противпожарне заштите, где 
је потребно предвидети изградњу противпожарне 
хидрантске мреже;
- прикључење главног објекта на канализациону 
мрежу извести према условима надлежног комуналног 
предузећа. До изградње јавне канализације, санитарно-
фекалне отпадне воде се могу упуштати у водонепропусне 
септичке јаме, без упијајућег бунара, уз одговарајући 
предтретман, на мин. 3,0 m од свих објеката и границе 
парцеле, које ће се периодично празнити, ангажовањем 
надлежног комуналног предузећа; 
- условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, 
могу се без пречишћавања упустити у отворену каналску 
мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Отпадне 
воде настале као резултат технолошког процеса, пре 
упуштања у насељски канализациони систем обавезно 
пречистити путем примарног пречишћавања унутар 
самог комплекса. Све зауљене воде пре упуштања у 
атмосферску канализацију пречистити на сепаратору 
уља и брзоталоживих примеса.

6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6.3.1. Услови за уређење електроенергетске 
инфраструктуре

 Напајање електричном енергијом обезбеђено 
је из ТС 110/20 kV „Инђија“,снаге 2х31,5 MVA, преко 
20 kV извода „Алексе Шантића“ и дистрибутивне 
трансформаторске станице 20/0,4 kV „Соколски дом“, 
2х630 kVA.

 За потребе напајања електричном енергијом 
купаца у обухвату Плана потребно је изградити нову 
дистрибутивну трансформаторску станицу, 20/0,4 kV 
напонског преноса, снаге 630 kVA, 2х630 kVA или 1000 
kVA за напајање планираних корисника.

 Од трансформаторскe станицe вршиће се развод 
нисконапонским кабловима до планираних потрошача. 

 Да би се простор у обухвату Плана привео 
планираној намени и да би се стекли технички 
услови за прикључење купаца електричне енергије на 
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно 
је изградити недостајуће објекте дистрибутивног 
електроенергетског система (средњенапонска мрежа, 
нисконапонска мрежа, дистрибутивна трансформаторска 
станица, прикључак).

 Постојећу надземну нисконапонску 
електроенергетску каблирати. 

 Подземна нисконапонска мрежа ће бити 
формирана изградњом подземних нисконапонских 
водова, који ће међусобно повезивати систем кабловских 
прикључних кутија са припадајућим дистрибутивним 
трансформаторским станицама. 
 Систем кабловских прикључних кутија ће 
бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија 
на слободностојећа армирано-бетонска постоља на 
јавним површинама у путним појасевима саобраћајних 
коридора или њиховом уградњом на делове спољашњих 
фасада (или зиданих ограда) објеката купаца. 

 Мрежа јавног осветљења ће се каблирати, а 
расветна тела поставити на стубове. 

 Заштиту објеката од атмосферског пражњења 
извести у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96).

 Део електричне енергије може се обезбедити из 
обновљивих извора енергије фотопанели који користе 
сунчеву енергију).

6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске 
инфраструктуре

Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже
- Подземну електроенергетску мрежу полагати на 
дубини од најмање 0,8 - 1,0 m;
- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и 
канализације испод или изнад енергетских каблова;
- хоризонтални размак цеви водовода и канализације 
од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове;
- при укрштању цеви водовода и канализације могу да 
буду положени испод или изнад енергетског кабла на 
вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 
kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове;
- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на 
тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну 
цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или 
изнад енергетског кабла;
- хоризонтални размак и вертикално растојање при 
паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског 
кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном месту;
- при укрштању се цев гасовода полаже испод 
енергетског кабла;
- вертикално растојање при укрштању и хоризонтални 
размак при паралелном вођењу може да буде најмање 
0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине 
најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или целом 
дужином паралелног вођења;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- надземни делови гасовода морају бити удаљени 
од стубова далековода СН (средњенапонских) и НН 
(нисконапонских) водова за најмање висину стубова 
увећану за 3 m;
- приликом грађења гасовода потребно je радни појас 
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формирати тако да тешка возила не прелазе преко 
енергетског кабла на местима где исти није заштићен;
- хоризонтални размак енергетског кабла од других 
енергетских каблова, у које спадају каблови јавне 
расвете и семафорска инсталација, треба да износи 
најмање 0,5 m;
- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег 
напонског нивоа се полаже испод кабла нижег напонског 
нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на 
вертикалном растојању од најмање 0,4 m;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- у случају недовољне ширине коридора, међусобни 
размак енергетских каблова у истом рову одређује се на 
основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 0,07 
m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. 
Обезбедити да се у рову каблови међусобно не додирују, 
између каблова се целом дужином трасе поставља низ 
опека монтираних насатице на међусобном размаку 
од 1 m;
- хоризонтални размак електронског комуникационог 
кабла од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 
m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV;
- при укрштању електронски комуникациони кабл 
се полаже изнад енергетског кабла на вертикалном 
растојању од најмање 0,5 m;
- ако je енергетски кабл постављен у заштитну 
електропроводљиву цев (целом дужином паралелног 
вођења или најмање 3,0 m са обе стране места 
укрштања), a електронски комуникациони кабл 
постављен у електронепроводљиву цев, растојање мора 
да буде најмање 0,3 m;
- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a у насељу 
најмање 30°;
- ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се 
поставља у челичну цев;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- пошто оптички кабл није осетљив на утицаје 
електромагнетне природе, удаљење оптичког кабла 
у односу на енергетски кабл je условљено једино 
сигурносним размаком због обављања радова;
- забрањује се постављање шахтова електронских 
комуникационих каблова на трасу енергетског кабла 
(пролаз енергетског кабла кроз шахт);
- енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза;
- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што 
ближи 90°, a најмање 30°;
- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити 
одговарајуће ознаке.

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 
kV
- Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски 
пренос градити као монтажно-бетонску, зидану или 
узидану у складу са важећим законским прописима 
и техничким условима надлежног оператора 
дистрибутивног система електричне енергије,
- минимална удаљеност трансформаторске станице, као 
засебног слободностојећег објекта од осталих објеката 
треба да буде 3,0 m,
- монтажно-бетонске трансформаторске станице ће 
се градити као слободностојећи објекти, а могуће је 

изградити једноструке (са једним трансформатором 
називне снаге до 630 kVA и двоструке (са два 
трансформатора називне снаге до 630 kVA,
- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске 
станице потребно је обезбедити слободан простор 
макс. димензија 5,8 m х 6,3 m за изградњу једноструке, 
односно 7,1 m х 6,3 m за изградњу двоструке монтажно-
бетонске трафостанице.

Услови за изградњу јавног осветљења
- Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове 
поред саобраћајница и пешачких стаза,
- стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза 
и ван колских прилаза објектима,
- користити расветна тела у складу са новим технологијама 
развоја, уважавајући принципе енергетске ефикасности.

Услови за постављање соларних панела-фотонапонских 
ћелија
- Соларни панели се могу постављати на кров објекта 
преко носача.

Зона заштите електроенергетских водова и објеката

 Заштитни појас за подземне водове (каблове), 
од ивице армирано–бетонског канала, са обе стране вода 
дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник 
РС“, број 145/14) и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 
kV, 1,0 m.

6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску 
инфраструктуру

- За прикључење објеката на дистрибутивни 
електроенергетски систем потребно је изградити 
прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и 
ормана мерног места (ОММ); 
- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији 
парцеле на којој се гради објекат, према улици, или у 
зиданој огради, такође на регулационој линији улице, 
- за кориснике са предвиђеном максималном 
једновременом снагом до 100 kW прикључење ће се 
вршити нисконапонским подземним водом директно из 
трансформаторске станице;
- за кориснике са предвиђеном једновременом 
снагом већом од 200 kW прикључење ће се вршити 
из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у 
оквиру парцеле;
- уколико је захтевана максимална једновремена снага 
до 150 kW, за више локацијски блиских или суседних 
објеката, прикључење таквих купаца електричне 
енергије обезбедиће се изградњом дистрибутивних 
трансформаторских станица на јавној површини. 
Потребан број трансформаторских станица ће зависити 
од броја купаца и захтеване максималне једновремене 
снаге.
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6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6.4.1. Услови за уређење термоенергетске 
инфраструктуре

 За грејање објеката насеља Инђија, а тиме 
и објеката у обухвату Плана, као енергент може се 
користити електрична енергија, чврсто или течно гориво 
и природни гас.

 У обухвату Плана дела блока бр. 41 постоји 
изграђена дистрибутивна и челина гасоводна мрежа, и 
то у улици Војводе Степе полиетиленска мрежа ПЕ90 
и челични гасовод са ПП-шахтом, у улици Сремској 
полиетиленски гасовод ПЕ63 и у улици Дунавској 
полиетиленски гасовод ПЕ40. Проширење постојеће 
дистрибутивне гасоводне мреже у овом блоку није 
планирано. 

 Планирани потрошачи природног гаса могу 
се прикључити на постојећу дистрибутивну гасоводну 
мрежу.

6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске 
инфраструктуре

 За предметни блок се не планира проширење 
постојеће дистрибутивне гасоводне мреже односно 
изградња нове. Зато се прописују само услови за заштиту 
постојеће дистрибутивне гасоводне мреже. 

 У зависности од притиска заштитни појас 
гасовода је:
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - 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;
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 m од 
осе гасовода на обе стране.

 У заштитном појасу гасовода не смеју се 
изводити радови и друге активности, без писменог 
одобрења оператера дистрибутивног система.

 У заштитном појасу гасовода забрањено је 
садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу 
дубину већу од 1 m.

6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску 
инфраструктуру

 Прикључење на гасоводну инфраструктуру 
извести у складу са условима и сагласностима добијеним 
од надлежног дистрибутера за гас ЈП „ИНГАС“ Инђија 
и у складу са одредбама Правилника о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, 
број 86/15).

6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) 
ИНФРАСТРУКТУРА

6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре

 За потребе корисника планског простора 
потребно је изградити електронску комуникациону 
мрежу у саобраћајним коридорима, како би се створили 
услови за примену и коришћење широкопојасних 
сервиса. 

 Електронску комуникациону мрежу у 
потпуности каблирати. 
 На делу простора у обухвату Плана налази 
се подземни електронски комуникациони каблови, 
који не смеју бити угрожени изградњом других 
инфраструктурних објеката, као и осталих објеката. 

6.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе 
инфраструктуре

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све 
врсте каблова који се користе за потребе комуникација 
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др);
- електронску комуникациону мрежу градити подземно 
у коридорима саобраћајница, и поред пешачких стаза у 
јавним површинама и површинама остале намене;
- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница 
постављају и цеви за накнадо провлачење електронских 
комуникационих каблова; 
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 
m код полагања каблова у ров, односно 0,3 m, 0,4 m до 
0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у 
коловозу, тротоару;
- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе 
каблове полагати у исте;
- при паралелном вођењу електронских комуникационих 
и електроенергетских каблова до 10kV најмање 
растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона 
преко 10 kV; 
- при укрштању најмање вертикално растојање од 
електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао 
укрштања око 90°;
- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je 
условљено једино сигурносним размаком због обављања 
радова;
- при укрштању електронског комуникационог кабла 
са цевоводом водовода и канализације вертикално 
растојање мора бити најмање 0,5 m;
- при приближавању и паралелном вођењу електронског 
комуникационог кабла са цевима водовода хоризонтално 
растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при 
приближавању и паралелном вођењу комуникационог 
кабла са канализацијом;
- при укрштању електронског комуникационог кабла са 
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити 
најмање 0,4 m;
- при приближавању и паралелном вођењу електронског 
комуникационог кабла са цевоводом гасовода 
хоризонтално растојање треба да буде најмање 0,4 - 1,5 
m, у зависности од притиска гасовода;
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- комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у 
метално кућиште - слободностојећи орман на јавној 
површини у оквиру саобраћајних коридора или зелених 
површина; 
- у складу ca важећим Правилником о захтевима 
за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио 
коридора и заштитне зоне и начину извођења радова 
приликом изградње објеката („Службени гласник PC“, 
број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена 
изградња и постављање објеката (инфраструктурних 
инсталација) других комуналних предузећа изнад и 
испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске 
ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни 
извођење радова који могу да угрозе функционисање 
електронских комуникација (ЕК објеката).

Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и 
припадајућих објеката 
- Објекти за смештај електронских комуникационих 
уређаја мобилне комуникационе мреже и опреме за РТВ 
и КДС, мобилних централа, базних радио станица, као 
и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру 
објекта.

Услови за изградњу објеката за постављање електронске 
комуникационе опреме и уређаја (ИПАН)

 ИПАН, МСАН, миниДСЛАМ 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.

6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру

- Прикључење корисника на електронску комуникациону 
мрежу извести подземним прикључком по условима 
надлежног предузећа;
- у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима 
и преласка на нову технологију развоја у области ЕК, 
потребно је обезбедити приступ свим планираним 
објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК 
окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме 
унутар парцеле корисника, или до објекта на јавној 
површини.

6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И 
СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

 Зелене површине обухваћене овим Планом чине 
зелене површине јавног коришћења на површинама 
јавне намене у виду затечених неуређених зелених 
површина и линијског зеленила дуж саобраћајница 
(улице Дунавска и Војводе Степе).
 
 На простору обухвата Плана потребно је 

планском и пројектном документацијом предвидети 
уређење зелених површина и повезати их са околином, а 
такође и очувати колико је то могуће линијско зеленило 
лоцирано дуж саобраћајница улица Дунавска и Војводе 
Степе.
 
Зеленило уличних коридора 
 
 Постојеће зеленило у оквиру уличних коридора 
одржавати као линијско зеленило, сукцесивном 
заменом старих и оболелих стабала. Уколико се врши 
замена комплетног линијског зеленила у једној улици, 
за озелењавање се препоручују саднице високих или 
ниских лишћара. Потребно је изабрати једну врсту за 
једну улицу, а препоручују се: Tilia sp., Acer sp., Ulmus 
sp., Prunus sp. и др. Растојања стабала у дрвореду зависе 
од њихове висине и износе од 5m до максималних 15m. 
Изабрати врсте отпорне на аерозагађење, са израженом 
санитарном функцијом, средњег и високог ефекта 
редукције буке.
 
Партерно и остало зеленило

 Према планираној намени блока 41, у обухвату 
Плана налазиће се вишепородични стамбено-пословни 
објекти. Унутар и по ободу зоне вишепородичног 
становања потребно је испројектовати простор за 
социјализацију и релаксацију, тако да не изостају 
елементи урбаног мобилијара (клупе, канте за отпатке, 
канделабри), и такође је потребно озелењавање врстама 
отпорним на мањак светлости средње висине.

 Унутрашњост између стамбено-пословних 
објеката могуће је, поред дрвенастих врста, испунити 
различитим декоративним лишћарским или зимзеленим 
грмовима: Hydrangea sp. ,Aucuba sp. ,Rododendron sp. 
итд.

 Могуће је оивичити зону живом оградом од 
нижих жбунастих врста која би представљала визуелну 
баријеру. За живу ограду су погодне следеће жбунасте 
врсте: Ligustrum ovalifolium (калина), Prunus laurocerasus 
(ловор вишња), Berberis thumbergii (жутика), Buxus 
sempervirens (шимшир), Hibiscus syriacus (сиријска 
ружа), Taxus baccata (тиса).

 Предвидети формирање цветних површина од 
различитих врста трајница.

 Формирати мрежу пешачких стаза која ће 
повезати стамбене и пословне објекте и бити у функцији 
шетње и рекреације, како би се избегло прављење 
дивљих стаза и девастација травних површина од стране 
корисника. Пешачке стазе формирати адекватним 
поплочањем (бехатон, штампани бетон итд).

 Формирање и одржавање зелених површина 
у обухвату Плана, како оних у уличном коридору, тако 
и у оквиру блоковских површина вишепородичног 
становања, ће омогућити унапређење микроклиматских 
услове (повећање релативне влажности ваздуха, 
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пречишћавање ваздуха, регулисање јачине ветра, 
смањење температуре, смањење буке), утицати на 
смањење негативних ефеката и унапредити визуелно – 
естетске карактеристике овог дела насеља.

6.6.1. Услови за уређење зелених површина

- Озелењавање ускладити са подземном и надземном 
инфраструктуром, према техничким нормативима за 
пројектовање зелених површина:

   Дрвеће  Шибље
Водовода  1,5 m 
Канализације  1,5 m 
Електрокаблова  мин 2,5 m 0,5 m
ЕК мреже  2,0 m 
Гасовода  1,5 m

- Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од 
објекта 4,5 -7 m;
- Избор дендролошког материјала оријентисати на 
предложене и аутохтоне врсте;
- Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде 
минимално 20% и оптимално 50%;
- Примена четинарских врста максимално треба 
да износи 20% и то само уз планирано интензивно 
одржавање; 
- Избегавати примену инвазивних врста. На нашим 
подручјима су инвазивне следеће биљне врсте следеће: 
циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор 
(Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), 
багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis 
occidentalis), пенсилвански длакави jасен (Fraxinus 
pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива 
ограда (Lycium halimiflium), петолисни бршљан 
(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotna), 
jапанска фалопа (Reynouria syn Faloppa japonica), багрем 
(Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila);
- На парцели вишепородичног становања проценат 
зелених површина је мин. 20%.

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

7.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА

 С обзиром да на простору обухвата Плана, нема 
евидентираних заштићених природних добара нити 
природних добара предложених за заштиту, потребно 
је применити опште мере заштите биодиверзитета, 
које подразумевају очување предеоне и биолошке 
разноврсности кроз подизање зелених површина. 
Приликом формирања зелених површина, користити 
врсте аутохтоног порекла.

7.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА

 С обзиром да на простору обухвата Плана, нема 
евидентираних заштићених непокретних културних 
добара, нити оних предложених за заштиту, уколико 

се приликом извођења земљаних радова наиђе на 
археолошка налазишта или археолошке предмете, 
инвеститор је у обавези да обустави радове ради 
истраживања локације.

8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ

 Енергетски ефикасна градња подразумева 
изградњу објеката на начин да се обезбеди удобан 
и комфоран боравак у објекту у свим временским 
условима, са што мање утрошене енергије. Без обзира 
да ли је реч о техничким или нетехничким мерама или 
о променама у понашању, све мере подразумевају исти 
или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда. 
У контексту одрживог развоја, где се подразумева развој 
који задовољава данашње потребе, а при том се не 
угрожава могућност да и будуће генерације задовоље 
своје потребе, може се говорити и о одрживој градњи. 

 Важно је истаћи међутим, да мере за даље 
побољшавање енергетских карактеристика објекта не 
смеју да буду у супротности са другим суштинским 
захтевима, као што су приступачност, рационалност и 
намеравано коришћење објекта.

Енергетски ефикасна изградња реализује се: 
- правилним избором локације и добром оријентацијом 
објекта (пројектовањем и позиционирањем објекта 
према климатским аспектима, изложености сунцу и 
утицају суседних објеката);
- коришћењем нових конструктивних решења 
са традиционалним и савременим грађевинским 
материјалима који нису штетни по окружење (еколошки 
материјали);
- применом адекватног омотача објекта (топлотна 
изолација зидова, кровова и подних површина), 
применом прозора са адекватним карактеристикама 
(ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
- реализацијом пасивних соларних мера, као што су: 
максимално коришћење сунчеве енергије за загревање 
објекта (оријентација отвора објекта према јужној, 
односно источној страни света), заштита од сунца, 
природна вентилација и сл;
- уградњом савремених система грејања, хлађења и 
вентилације објекта, уградњом адекватних система 
за одвођење дима, система за грејање потрошне воде, 
система за снабдевање питком водом и уградњом 
савремених система осветљења (примена савремених 
сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног 
квалитета осветљености), електричних инсталација и 
остале електричне опреме;
- подизањем зеленила у складу са планским решењем 
(смањење загревања тла и стварање амбијента сличног 
природном);
- садњом аутохтоних врста и неинвазивних адаптивних 
биљних сорти чиме се чува локални биодиверзитет.

 Одржива градња мора да осигура квалитет 
изградње (конструкција и обликовање) и трајност, уз 
финансијску, економску и еколошку прихватљивост.
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9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 
ЉУДИ

Заштита живота и здравља људи

 Заштита животне средине представља полазну 
основу за све даље активности на предметном подручју. 
У циљу заштите животне средине простора у обухвату 
Плана неопходно је предузети одређене мере заштите 
воде, ваздуха и земљишта, с обзиром да се простор 
намењује становању великих густина (вишепородично 
становање) спратности до П+6 и да је очекивано 
нарушавање квалитета животне средине у погледу 
појачаног интензитета колског саобраћаја, повећане 
количине отпада, смањене осунчаности и сл. Изградња 
објеката, извођење радова, односно функционисање 
изграђених вишепородичних стамбених и пратећих 
пословних планираних садржаја и објеката, може се 
вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, 
загађивање или деградација животне средине на други 
начин.

 Адекватна имплементација планских решења у 
области заштите животне средине, пре свега, препоруке 
и обавеза израде студије процене утицаја пројеката на 
животну средину, као и успостављање мониторинга 
параметара животне средине и инспекцијски надзор 
имају важну улогу у очувању квалитета живота и 
здравља људи на подручју Плана.

 Одрживо управљање животном средином је 
кључни фактор у сузбијању бројних болести чији су 
директни изазивачи фактори животне средине, пре свега 
антропогени утицаји и њихово синергијско дејство са 
природним, као и њихови међусобни утицаји. 

 Утицаји животне средине на здравље људи 
су велики и представљају последичну реакцију, те је 
становништво у обухвату Плана свакодневно изложено 
низу физичких, хемијских и биолошких агенаса, 
природног и антропогеног порекла. 

 Мере заштите живота и здравља људи могу се 
поделити у неколико кључних области дејства, према 
доминантном утицају у складу са законском регулативом 
из појединих области:
- обезбеђење здраве околине, безбедне у односу на 
утицаје на здравље становништва, посебно деце, кроз 
заштиту и очување квалитета животне средине;
- елиминисање загађења ваздуха које настаје као 
продукт сагоревања чврстих горива и услед егзистенције 
постојећих привредних комплекса у обухвату 
Просторног плана и контактној зони, које могу бити у 
вези са многим обољењима;
- благовремено упозоравање и превенција од штетних 
ефеката дејства хемикалија које представљају 
потенцијални ризик за здравље људи;
- заштита здравља људи од електромагнетног зрачења;
- заштита живота и здравља људи у ванредним 
ситуацијама планирањем превенције и адекватним 

реаговањем на насталу ситуацију, чиме би се смртност 
и болести од последица ванредних ситуација, несрећа 
и избијања епидемија који су повезани са факторима 
ризика животне средине средине значајно смањили и
- заштита живота и здравља људи од последица 
климатских промена као глобалне опасности по здравље 
људи, које изазивају оштећења озонског омотача, 
губљење биодиверзитета и др.

 Мере и услове заштите од буке јединица локалне 
самоуправе утврђује у складу са Законом о заштити од 
буке у животној средини. 

 Обавезе јединице локалне самоуправе односе 
се на акустичко зонирање на својој територији, 
одређивање мера забране и ограничења у складу са 
Законом, доношење локалног акционог плана заштите 
од буке у животној средини, обезбеђење и финансирање 
мониторинга буке у животној средини на својој 
територији и вршење надзора и контроле примене мера 
заштите од буке у животној средини.

 Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини прописани су индикатори буке у животној 
средини, граничне вредности, методе за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке 
на здравље људи. 

 Према потреби, надлежни орган може утврдити 
потребу мониторинга буке у складу са Правилником о 
методологији за одређивање акустичких зона, Законом и 
важећим подзаконским актима.

 У насељу, и самим тим и обухвату Плана је 
успостављен савремени систем елиминације комуналног 
отпада, у складу са Региналним и Локалним планом 
управљања комуналним отпадом, те предвиђено трајно 
депоновање отпада на планирану регионалну депонију у 
Инђији.

 Сваки генератор отпада је обавезан да изврши 
карактеризацију и категоризацију отпада код надлежних 
организација и да се у зависности од његове природе са 
њим поступа у складу са законским прописима. 
 Обавеза генератора отпада је да, у складу са 
Законом о управљању отпадом и осталим законским и 
подзаконским актима, који непосредно регулишу ову 
област: обезбеди потребан простор за одлагање отпада, 
обезбеди потребне услове и опрему за сакупљање, 
разврставање и привремено чување различитих 
отпадних материја, а да секундарне сировине, опасан 
и други отпад, предаје субјекту који има одговарајућу 
дозволу за управљање отпадом (складиштење, одлагање, 
третман и сл). 

 Основна мера за спречавање и ограничавање 
негативног утицаја на квалитет ваздуха, као природног 
ресурса, односи се на настављање вршења мониторинга 
квалитета ваздуха на основу утврђене мреже мерних 
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станица и/или мерних места у државној и локалној мрежи 
мерних станица, у складу са законском регулативом 
и условима од стране надлежне институције, као и 
евиденцијом потенцијалних загађивача са утврђеним 
програмом праћења њиховог рада. Уколико се укаже 
потреба, могуће је успоставити ново мерно место за 
праћење квалитета амбијенталног ваздуха на територији 
обухвата Плана.

 Заштита ваздуха ће се обезбедити применом 
следећих општих мера:
- поштовати Закон о заштити ваздуха и пратећа 
подзаконска акта;
- применити одговарајућа техничко-технолошка решења 
и мере, приликом пројектовања, градње и експлоатације 
постројења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих 
материја у ваздуху не прелази прописане граничне 
вредности;
- у случају прекорачења граничних вредности нивоа 
загађујућих материја у ваздуху, обавезно је предузимање 
техничко-технолошких мера или обустављање 
технолошког процеса, како би се концентрације 
загађујућих материја свеле на ниво прописаних 
вредности;
- вршење сталног и/или повременог мерења/узимања 
узорака на фиксним локацијама и повремена мерења 
на мерним местима која нису обухваћена мрежом 
мониторинга квалитета ваздуха;
- дефинисање и других мера заштите квалитета ваздуха, 
кроз поступак процене утицаја на животну средину.

 Заштита вода од загађења се обезбеђује 
изградњом канализационе мреже, забраном испуштања 
загађених вода и свих штетних материја у реципијенте, 
пречишћавањем отпадних вода преко постројења за 
пречишћавање отпадних вода одговарајућег капацитета, 
као и предузимањем других општих и посебних мера.

 Мере за санирање штетних утицаја на земљиште 
првенствено се односе на примену свих законских 
прописа и стандарда при изградњи инфраструктурних 
објеката, као и заштиту од евентуалних загађења. 

 У контексту заштите земљишта, потребно је 
примењивати мере које се односе на заштиту функције 
земљишта, заустављање деградације земљишта и 
рекултивацију деградираних површина. 

 Заштиту земљишта од потенцијалне деградације 
обезбедити адекватним одвођењем отпадних вода, као и 
предузимањем превентивних мера при претакању или 
претовару материја које имају загађујући карактер.

 Привредна друштва, друга правна лица и 
предузетници који у обављању делатности утичу 
или могу утицати на квалитет земљишта, дужни су 
да обезбеде техничке мере за спречавање испуштања 
загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, 
прате утицај своје делатности на квалитет земљишта 
и обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о 
заштити земљишта и другим законима.

 Власник или корисник земљишта или 
постројења чија делатност, односно активност може да 
буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да 
пре почетка обављања активности изврши испитивање 
квалитета земљишта.

 Забрањено је испуштање и одлагање 
загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних 
вода на површину земљишта и у земљиште. Особине 
земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања 
квалитета у складу са његовом наменом.

10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ 
СИТУАЦИЈА, РАТНИХ ДЕЈСТАВА И ЕВАКУАЦИЈЕ 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

10.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ

 Заштита од елементарних непогода подразумева 
планирање простора у односу на могуће природне и 
друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи 
или да проузрокују штету већег обима на простору за 
који се План ради, као и прописивање мера заштите за 
спречавање елементарних непогода или ублажавање 
њиховог дејства. Законом о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
утврђују се конкретне мере и активности у циљу 
спречавања и ублажавања последица од катастрофа, 
кроз План смањења ризика катастрофа и План заштите 
и спасавања. 

 Подручје обухваћено Планом може бити 
угрожено од земљотреса, пожара и метеоролошких 
појава: атмосферско пражњење, атмосферске падавине 
(киша, град, снег), ветрови. 

 Према подацима Републичког сеизмолошког 
завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни 
период од 475 година, у обухвату Плана је могућ 
земљотрес јачине VII степени сеизмичког интензитета 
према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). 
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“.

 Мере заштите од земљотреса подразумевају 
правилан избор локације за градњу објеката, примену 
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, 
спратност објеката и др., као и строго поштовање и 
примену важећих грађевинско техничких прописа 
за изградњу објеката на сеизмичком подручју. При 
пројектовању и утврђивању врсте материјала за 
изградњу или реконструкцију објеката обавезно је 
уважити могуће ефекте за наведени степен сеизмичког 
интензитета (VII степен према ЕМС-98), како би се 
максимално предупредила могућа оштећења објеката 
под сеизмичким дејством.
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 Настајање пожара, који могу попримити 
карактер елементарне непогоде, не може се искључити 
без обзира на све мере безбедности које се предузимају 
на плану заштите. Могућност настанка пожара је 
већа у производним објектима и складиштима робе и 
материјала са веома високим пожарним оптерећењем. 
Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и 
грађевинско-техничке мере заштите и обезбеђује се:
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских 
линија;
- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и 
обезбеђивањем капацитета насељске водоводне мреже, 
односно довољне количине воде за ефикасно гашење 
пожара; 
- градњом саобраћајница према датим правилима 
(потребне минималне ширине, минимални радијуси 
кривина и сл.);
- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе 
(приступних путева и пролаза за ватрогасна возила);
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи 
објеката (удаљеност између објеката и сл.); 

 у складу са Законом о заштити од пожара, 
правилницима и важећим техничким прописима и 
стандардима који уређују ову област, при пројектовању 
и изградњи свих објеката који су планирани на овом 
простору.

 Такође, неопходно је да надлежни орган у 
процедури издавања локацијских услова, за објекте 
који су обухваћени Планом, прибави посебне услове 
у погледу мера заштите од пожара и експлозија од 
Министарства унутрашњих послова (Управе и Одељења 
у саставу Сектора за ванредне ситуације).

 Заштита објеката од атмосферског пражњења 
обезбеђује се извођењем громобранске инсталације у 
складу са одговарајућом законском регулативом.

 Одвођење атмосферских вода са саобраћајница, 
кровова и осталих површина у предметном блоку, треба 
омогућити кишном канализацијом до реципијента - 
Инђијског потока. 

 Заштита од града се обезбеђује лансирним 
(противградним) станицама са којих се током сезоне 
одбране од града испаљују противградне ракете. 
Законом о одбрани од града уведена је заштитна зона 
око лансирних станица (500 m) у којој је ограничена 
изградња нових и реконструкција постојећих објеката, 
као и извођење радова који могу нарушити испаљивање 
противградних ракета на градоносне облаке. На 
предметном подручју не налази се ни једна лансирна 
станица са припадајућом заштитном зоном. 

 Најучесталији ветрови на посматраном подручју 
дувају из југоисточног правца (кошава) и северозападног 
правца. Основне мере заштите од ветра су дендролошке 
мере које подразумевају формирање одговарајућих 
ветрозаштитних појасева уз саобраћајнице и канале.

10.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО 
ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ

 У контексту процене појаве акцидената, нa 
основу доступних података, утврђено je да се у обухвату 
Плана не налазе севесо постројења/комплекси. 

10.3. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА

 За простор који је предмет израде Плана 
детаљне регулације нема посебних услова и захтева за 
прилагођавање потребама одбране земље коју прописују 
надлежни органи.

 У складу са Законом о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, број 87/18), ради заштите 
од елементарних непогода и других несрећа, органи 
локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна 
лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су 
да обезбеде да се становништво, односно запослени, 
склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту. 
Као други заштитни објекти користе се просторије, 
прилагођене за склањање људи и материјалних добара. 
Приликом изградње и/или реконструкције стамбених и 
пословних објеката, препорука је да се над подрумским 
(сутеренским) просторијама или просторијама приземља 
(ако објекат нема изграђен подрум) гради ојачана плоча 
која може да издржи урушавање објекта.

 Приликом коришћења склоништа за 
мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације или 
реконструкције које би утицале или би могле утицати 
на исправност склоништа, нити се склоништа могу 
користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске 
и техничке услове.

10.4. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ КОМУНАЛНОГ 
ОТПАДА

 На територији Општине Инђија се врши 
организовано одвожење комуналног отпада и његова 
сепарација у складу са општинском Одлуком о 
управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће 
на површинама јавне намене на територији општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија’“, број 16/13) 
а услугу одвожења комуналног отпада врши ЈКП 
„Комуналац“ Инђија.
 Сви корисници простора у обухвату Плана 
дужни су да се укључе у организовано одвожење и 
сепарацију комуналног отпада. С тим у вези ради 
несметаног коришћења изграђених објеката потребно је 
испунити услове у погледу:
- обезбеђења локације за одлагање комуналног отпада 
ради одвожења; 
- набавке довољног броја посуда за одлагање комуналног 
отпада;
- сепарације комуналног отпада.

 Инвеститор је дужан да обезбеди локацију 
за одлагање комуналног и сепарисаног отпада 
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(ПЕТ амбалажа и папир), на којој ће се постављати 
контејнери ради одвожења, и то посебно за стамбени 
(вишепородично становање), а посебно за пословни 
простор и да исте постави пре почетка коришћења 
објекта.

 Локација на којој се постављају контејнери 
мора да има прилазни пут и мора обезбедити несметан 
прилаз и њихово пражњење комуналним возилима.

 Простор за ову намену мора бити на парцели на 
којој се гради објекат, а препоручује се да буде у склопу 
објекта и у непосредној близини јавне саобраћајнице.

 Површина за држање типских посуда треба да је 
носива и глатка, на нивоу прилазног пута, са одвођењем 
атмосферских вода и оцедних вода, на растојању већем 
од 2,0 m од прилазног пута возила за одвоз смећа.

 Прилазни пут до места за држање типских 
посуда треба да је ширине 2,5 m и дугачак до 12,0 m, 
те да обезбеђује максимално осовинско оптерећење од 
10,0 т.

 Локација треба да има довољну површину за 
смештај планираног броја посуда за смеће - контејнера 
запремине 1,1 m3. Површина потребна за постављање 
једног контејнера је 1,5 х 1,5 m.

 У складу са процењеном количином отпада 
инвеститор је дужан да планира и набави довољан 
број типских контејнера (плави за папир, жути за ПЕТ 
амбалажу и сиви за остали комунални отпад).

 За домаћинства породичног становања у 
окружењу, отпремање комуналног отпада врши се 
типским кантама за сакупљање и чување отпада. 

11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ 
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

 С обзиром да се на предметном простору 
могу очекивати и корисници са посебним потребама 
неопходно је обезбедити услове за несметано кретање 
истих у простору, у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, број 22/15).

 У том контексту треба предвидети пешачке 
стазе са рампама (одговарајућег нагиба и ширине) 
на местима денивелације између разних категорија 
саобраћајних површина. Из истих разлога, потребно 
је обезбедити и одређени минимални број паркинг 
места за хендикепирана лица на планираним паркинг 
површинама.

 Поред ових мера, приликом израде одговарајуће 

пројектно техничке документације за вишепородични 
стамбени објекат спортске, треба предвидети уобичајене 
мере за заштиту инвалидних лица у самом објекту, као 
што су прилагођавање улазне партије и омогућавање 
несметане комуникације унутар објекта.

12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

 Планом се дефинишу услови за прикључење 
планираних садржаја на саобраћајну и комуналну 
инфраструктуру: водоводну и канализациону мрежу, 
електроенергетску мрежу, гасоводну мрежу и 
електронску комуникациону мрежу. Прикључци на 
јавну комуналну мрежу се обавезно изводе према 
техничко-пројектантским условима и уз прибављену 
сагласност предузећа надлежног за одређену комуналну 
инфраструктуру.

 За потребе издавања локацијских услова 
и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити 
одређени минимални степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта, односно обезбедити 
прикључке на ону комуналну инфраструктуру која је 
неопходна за оптимално функционисање планираног 
вишепородичног објекта и уређених површина. 

 За грађевинску парцелу вишепородичног 
објекта потребно је обезбедити:
- приступ на јавну саобраћајну површину;
- прикључење на изграђену јавну електроенергетску 
дистрибутивну мрежу по условима надлежне 
електродистрибуције;
- прикључење на јавну водоводну мрежу по 
условима надлежног комуналног предузећа, односно 
дистрибутера;
- прикључење на канализациону мрежу по условима 
надлежног комуналног предузећа, односно 
дистрибутера;
- прикључење на отворену атмосферску мрежу за 
прихват вишка атмосферских вода по условима 
надлежног стараоца. 

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 У циљу обезбеђивања реализације планских 
циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме 
и услове за изградњу планираних садржаја:
- конструкцију објекта прилагодити осцилацијама 
изазваним земљотресом јачине VII степени сеизмичког 
интензитета према Европској макросеизмичкој скали 
(ЕМС-98), за повратни период од 475 година;
- при пројектовању и грађењу објекта придржавати се 
одредби техничких прописа и услова који конкретну 
област регулишу;
- при пројектовању и грађењу обавезно се придржавати 
Закона о заштити од пожара;
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- у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама 
са инвалидитетом, деци и старим особама приликом 
планирања, пројектовања и грађења јавних саобраћајних 
површина (саобраћајних прикључака на насељску 
саобраћајницу као и пешачких површина и саобраћајно-
манипулативних површина у вишепородичном објекту), 
као и објеката за јавно коришћење, морају се обезбедити 
обавезни елементи приступачности за особе са 
инвалидитетом, децу и старе особе.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 

2.1. ЗОНА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

Врста и намена објеката

 Главни објекти: вишепородични стамбени 
објекти, вишепородични стамбено-пословни објекти, 
пословно-стамбени објекти, пословни објекти.

 Други објекти: у зависности од величине 
парцеле, у оквиру ове зоне, је дозвољена изградња 
пословног или стамбеног објекта, као другог објекта на 
парцели. 

 Помоћни објекти: надстрешнице и вртна 
сенила, спортско-рекреативни терени, трафо станице.

 Пословне делатности које се могу дозволити 
су из области: трговине на мало, производног и 
услужног занатства, угоститељства и услужних 
делатности. У оквиру зоне вишепородичног становања 
није дозвољена изградња производних и складишних 
објеката већих капацитета, нити бављење делатношћу 
која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним 
обимом саобраћаја или на други начин може угрозити 
квалитет становања. Ако се грађевинска парцела 
намењује претежно за пословање, обавезна је израда 
урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-
архитектонске разраде локације. Објекти својом 
делатноћу не смеју угрожавати животну средину, као ни 
примарну функцију у зони - становање.

 Врста објеката: објекти се граде као 
слободностојећи, двојни или као објекти у (прекинутом 
или непрекинутом) низу.

Минимална и просечна величина стамбених (пословних) 
јединица

- Минимална величина стамбене (пословне) јединице је 
25,0 m2; 
- Просечна величина стамбене (пословне) јединице је 
50,0 m2.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле

 Услови за образовање грађевинске парцеле 

намењене вишепородичном становању су следећи:
- за слободностојећи вишепородични стамбено-
пословни објекат минимална ширина парцеле је 20,0 m;
- за вишепородични стамбено-пословни објекат у 
непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 15,0 
m;
- за вишепородични стамбено-пословни објекат у 
прекинутом низу дозвољена минимална ширина парцеле 
је 15,0 m;
- за све врсте вишепородичних стамбених објеката 
грађевинска парцела је минималне површине 600,0 m2.

Блоковске површине вишепородичног становања.

 У оквиру парцеле намењеној вишепородичном 
становању, у окружењу вишепородичног стамбеног 
објекта, издвајају се, површине заједничког коришћења, 
тзв. блоковска површина вишепородичног становања. 
Састоје се од колских, пешачких површина и површина 
под зеленилом. У оквиру блоковских површина могу да 
се остваре игралишта и места за окупљање становника. 
Оне су функционални и садржински наставак 
мреже уличних коридора, који опслужују садржаје 
вишепородичног становања. По условима уређења и 
грађења су слични уличним коридорима.

 Блоковске површине треба да чине мин. 30% 
површине парцеле вишепородичног становања, од чега 
две трећине (мин. 20% површине парцеле) треба да је 
намењено површинама под зеленилом.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу 
на границе парцеле

 Објекти се могу градити на грађевинској 
линији или унутар површине ограничене грађевинским 
линијама. Главни објекат се предњом фасадом поставља 
на грађевинску линију.

 Грађевинска линија налази се на растојању од 
5,0 m у односу на регулациону линију улица Војводе 
Степе и Дунавске улице, на растојању од 7,0 m у односу 
на границе парцела у северозападном делу обухвата 
Плана, односно на растојању од мин. 2,5 m у односу 
на регулациону линију улице Сремска (приказано на 
графичком прилогу бр. 2.3 Регулационо-нивелациони 
план са аналитичко-геодетским елементима за 
обележавање и планом саобраћаја).

 Ако се у сутеренској етажи главног објекта 
планира гаража, грађевинска линија сутеренског дела 
објекта може да се поклопи са регулационом линијом 
(могућност градње сутеренске гараже на целокупној 
парцели).

 Уколико се гаража планира у приземном 
делу објеката, грађевинска линија се повлачи ка 
унутрашњости парцеле на мин. 5,0 m од регулационе 
линије.

 Међусобно растојање слободностојећих 
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објеката вишепородичног становања и објеката у 
прекинутом низу, или њихово растојање од других 
објеката на суседним парцелама, треба да је веће од 
половине висине вишег објекта. 

 Највећи дозвољени индекс заузетости и 
коефицијент изграђености парцеле

 Индекс заузетости парцеле вишепородичног 
становања је макс. 70%.

 Коефицијент изграђености парцеле је 
максимално К макс = 3,20.

 Проценат површина под зеленилом на парцели 
вишепородичног становања је мин. 20%.

Највећа дозвољена спратност објеката

 У зони вишепородичног становања дозвољена 
спратност и висина објеката је:
- главни објекат је макс. спратности П+6;
- укупна висина венца објекта не може прећи 21,0 m;
- помоћни објекат је макс. спратности П (приземље), а 
макс. висине 4,0 m. 

 За све врсте објеката дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 
 Кота приземља објекта одређује се у односу 
на коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

- кота приземља нових објеката на равном терену не 
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 
пута;
- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте 
нивелете јавног или приступног пута;
- коте терена слободних површина на парцели 
вишепородичног становања, укључујући и коте терена 
над сутереном (у случају градње сутерена), као и коте 
заштитног тротоара око објекта, могу да буду макс. 0,20 
m више од коте терена околног уличног коридора. 

Услови за обнову, реконструкцију и доградњу 
објеката

 Обнова и реконструкција постојећих објеката 
може се дозволити под следећим условима:
- замена постојећег објекта новим објектом (истих 
хоризонталних и вертикалних габарита и исте намене) 
може се дозволити ако се новим објектом неће угрозити 
услови функционисања садржаја на суседној парцели;
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити 
ако се извођењем радова на објекту неће нарушити 
услови дати овим Планом;
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у 
оквиру намена датих овим Планом.

Услови за изградњу других објеката на истој 
грађевинској парцели

 Удаљеност вишепородичног стамбеног објекта 
од других објеката на парцели, осим објеката у низу, 
(основни габарит са испадом) не може бити мања од 
половине висине вишег објекта.

 Други објекат на парцели у односу на главни 
објекат, може бити увучен или постављен и на истој 
грађевинској линији према улици као главни објекат, ако 
су задовољени остали услови (међусобно растојање, као 
и растојање од објеката на суседној парцели). 

 Помоћни објекти се граде у дубини парцеле, иза 
главног објекта или у истој линији као и главни објекат, 
уз услов да се објекат од границе суседне парцеле гради 
на минимално 1,0 m одстојања. 

 Пословни и помоћни објекат на истој парцели 
могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако 
су задовољени санитарни, противпожарни и други 
технички услови, односно међусобни размак не може 
бити мањи од 4,0 m, ако пословни објекат има отворе са 
те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од 
половине висине вишег објекта.

 Грађевинске парцеле вишепородичног 
становања се не ограђују.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за 
паркирање возила

 Приступ парцели, по правилу, треба да је решен 
са јавног пута – улице. За грађевинску парцелу намењену 
вишепородичном становању мора се обезбедити колско-
пешачки прилаз ширине мин. 3,0 m. За грађевинску 
парцелу на којој се планира изградња пословног објекта 
мора се обезбедити колско-пешачки прилаз мин. ширине 
3,5 m, односно у складу са потребама возила која се 
користе. При обезбеђењу прилаза парцели забрањено је 
затрпавање уличних канала. Обавезно оставити пропуст 
за атмосферску воду.

 За паркирање возила за сопствене потребе у 
оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити 
паркинг простор, по правилу: једно паркинг или гаражно 
место на један стан, с тим да најмање половина возила 
буде смештена у гаражи, односно мин. једно паркинг 
место на 70 m2 пословног простора, као и у складу са 
важећим прописима који одређену делатност уређују. 
У оквиру парцеле мора се, такође, обезбедити потребан 
саобраћајно-манипулативни простор.

 Уколико се на парцели обавља пословна 
делатност намењена ширем кругу корисника, са 
потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, 
изградњу паркинг простора, обезбедити искључиво у 
склопу грађевинске парцеле.
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Архитектонско и естетско обликовање појединих 
елемената објеката

 Спољни изглед објекта, облик крова, примењени 
материјали, боје и други елементи утврђују се пројектном 
документацијом. Објекти својим архитектонским 
изразом морају бити усклађени са просторним и 
временским контекстом у ком настају. Препоручује се 
пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене 
еклектичких елемената. Архитектонским облицима, 
употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетске и визуелне целине у 
улици и блоку.

 Фасаде објеката могу бити од фасадне опеке, 
камене облоге или малтерисане и бојене. Ограде балкона/
тераса морају бити безбедне (избегавати хоризонталну 
конструкцију без заштите).

 Дозвољена је израда равног крова, a препоручује 
се израда косог крова са благим нагибом кровне 
конструкције. 

Заштита суседних објеката

 Испади на објекту не могу прелазити 
грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта 
вишем од 3,0 m од нивелете терена. 
 Грађевински елементи на нивоу приземља могу 
прећи грађевинску линију (рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и 
то:
- излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина 
тротоара износи најмање 3,0 m, а испод те ширине 
тротоара није дозвољена изградња испада излога локала 
у приземљу;
- излози локала до 0,9 m по целој висини у пешачким 
зонама;
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у 
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини 
објекта с висином изнад 2,5 m;
- платнене конзолне надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом до 2,0 m, а у пешачким 
зонама према конкретним условима локације;
- конзолне рекламе до 1,2 m на висини изнад 2,5 m.

 Грађевински елементи као еркери, доксати, 
балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, 
на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према улици, до 1,2 m, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 70% 
уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према дворишту, до 1,2 m, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 70% 
дворишне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту до 0,9 m, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
 Отворене спољне степенице не смеју прелазити 

регулациону линију. Отворене спољне степенице могу 
се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска 
линија увучена у односу на регулациону линију за мин. 
3,0 m и ако те степенице савлађују висину до 0,9 m. 
 Степенице које савлађују висину до 0,9 m, а 
постављају се на бочни или задњи део објекта, не смеју 
ометати пролаз и друге функције дворишта. Степенице 
које савлађују висину преко 0,9 m улазе у основни 
габарит објекта.
 Грађевински елементи испод коте тротоара -  
сутеренске етаже, могу прећи грађевинску линију 
(рачунајући од основног габарита приземља објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то:
- стопе темеља и сутеренски зидови до регулационе 
линије, односно границе суседне парцеле (стопе темеља 
ни сутеренски зидови не могу прелазити регулациону 
линију нити границу суседне парцеле).

 Вишпородични слободностојећи стамбени 
објекат не може заклањати директно осунчање другом 
објекту више од половине трајања директног осунчања.
 Одвођење атмосферских падавина са кровних 
површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле 
на којој се гради објекат и припадајућег дела уличног 
коридора.
 Површинске воде са једне грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати према другој парцели. Површинске 
воде са парцеле одводити слободним падом, према 
риголама, односно према улици са најмањим падом 
од 1,5%. 

Услови за уређење слободних блоковских површина 
на парцели

 Зеленило заједничких блоковских површина на 
површинама резервисаним за колске и пешачке приступе 
уређује се поставком травнатих површина допуњених 
декоративном листопадном и четинарском вегетацијом. 
Зеленило на површинама са пешачко-колским прилазима 
и рампама, уређује се са декоративном ниском и високом 
вегетацијом, а при садњи шибља и дрвећа потребно је 
водити рачуна о прегледности саобраћаја.

 Зеленило на дечијим игралиштима, уређује 
се поставком травњака отпорног на гажење, високим 
листопаним дрвећем у виду солитера и мањих групација 
спратне вегетације у циљу засене и раздвајања 
појединих намена. Осим поплочавања и партерног 
уређења (клупе, одморишта, фонтане и сл.), треба 
употребити и декоративне композиције зеленила, што 
значи да треба оставити отворе - просторе потребне 
за овај вид озелењавања. На деловима где за то не 
постоји могућност, обавезна је поставка декоративних 
жардињера и неких типова вертикалног озелењавања.

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

 Геолошки завод Србије обавља основна 
геолошка истраживања и друга геолошка истраживања, 
као и послове примењених геолошких истраживања 
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од важности за Републику Србију, у складу са 
Законом о рударству и геолошким истраживањима. 
Примењена инжењерскогеолошка - геотехничка 
истраживања обавезно се врше за потребе просторног 
и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње 
грађевинских и других објеката ради дефинисања 
инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње 
и/или санације, као и других карактеристика геолошке 
средине. Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно 
од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о 
геотехничким условима изградње, израђен према 
прописима о геолошким истраживањима. За подручје 
обухвата Плана нема детаљних података о инжењерско-
геолошким истраживањима.

 У геоморфолошком погледу предметно подручје 
се налази на лесној заравни која је део много пространије 
фрушкогорске лесне заравни. Основну геолошку 
грађу терена чини лес. Лес је специфична прашинаста 
творевина еолског порекла, са доста уједначеним 
гранулометријским саставом. Услед велике порозности 
и пропустљивости леса, на лесној заравни се осећа 
одсуство површинске акумулације вода. Носивост сувог 
леса неоштећене структуре је велика и креће се између 
1,5-2 kg/cm2. На основу наведеног може се закључити 
да подручје обухвата Плана има релативно повољну 
геомеханичку структуру, без изразитијих ограничења. 

 На територији обухвата Плана не налазe се 
лежиште геотермалних вода, нема површинских токова, 
а сувишне атмосферске воде прихватају отворени канали 
дуж саобраћајница. 

 Насеље није угрожено од штетног дејства 
високих нивоа подземне воде, односно већи део 
општине Инђија је са дубоким нивоом воде I издани. 
Према расположивим сазнањима предметно подручје 
не располаже минералним богатством значајним за 
експлоатацију и у том контексту нема ограничења 
за изградњу објеката. Такође, на простору нису 
регистровани морфолошки облици који указују на 
процес клизања терена. 

 Изградња објеката мора бити пројектована 
и изведена према свим условима противпожарне и 
сеизмичке заштите (VII степен сеизмичког интензитета 
према ЕМС-98), што подразумева примену одговарајућег 
грађевинског материјала, начин изградње, спратност 
објеката и др., као и строго поштовање и примену 
важећих законских прописа за пројектовање и градњу 
објеката у сеизмичким подручјима.

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА 
ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО 
АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

 Израда пројекта парцелације (препарцелације) 
обавезна је при формирању грађевинске парцеле 
(парцела) вишепородичног становања, као и за припајање 

катастарске парцеле бр. 2190/5 уличном коридору. У 
случају градње објекта претежно пословне намене, 
из разлога потребе за архитектонско–урбанистичком 
разрадом, обавезна је израда урбанистичког пројекта. 
Израда урбанистичко архитектонског конкурса на 
простору обухвата Плана није предвиђена. 

5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ 
ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 

 Планом детаљне регулације постигнути су 
следећи урбанистички параметри:
- Површина вишепородичног становања износи 6.181 
m2 што је 59,1% укупне површине у обухвату Плана.
- Површина на којој је могућа градња вишепородичног 
стамбеног објекта износи 4.265m2, што је 69,0% од 
површине немењене вишепородичном становању (макс. 
70%), односно 40,78% од површине у обухвату Плана.
- Блоковске површине (колске, пешачке, под зеленилом) 
износе мин. 1.891m2 што је мин. 31,0% од површине 
немењене вишепородичном становању, односно мин. 
18,08% од површине у обухвату Плана.
- Блоковске површине и улично зеленило укупно 
заузимају 3 270m2 што је мин. 31,27% од површине у 
обухвату Плана.
- При максималној спратности од П+6 и коефицијенту 
изграђености =3,2 површина намењена изградњи 
објекта износи 4.265х3,2/7=2.825,6 m2 што је 45,71% од 
површине немењене вишепородичном становању.

6. ПРИМЕНА ПЛАНА

Спровођење Плана вршиће се:

- израдом урбанистичког пројеката у случају градње 
објеката претежно пословне намене;
- израдом пројеката парцелације и препарцелације;
- издавањем информације о локацији, локацијских 
услова, грађевинских дозвола и решења о одобрењу 
извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола 
за садржаје за које су овим Планом утврђена правила 
уређења и грађења.

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-292/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 35. став 7. 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, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СЕВЕРОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ

 У ИНЂИЈИ

УВОД 

 На основу Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације североисточне радне зоне у Инђији 
(„Службени лист општине Инђија“, број 27/18) и 
Програмског задатка дефинисаног од стране Одељења 
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине, Општинске управе општине Инђија, 
приступљено је изради Плана детаљне регулације 
североисточне радне зоне у Инђији (у даљем тексту: 
План).

 Саставни део Одлуке је Решење о приступању 
изради Извештаја о стратешкој процени утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације 
североисточне радне зоне у Инђији („Службени лист 
општине Инђија“, број 27/18).

 Носилац израде Плана је Општинска управа 
општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине, а послови 
израде Плана поверени су ЈП „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад, у складу са Одлуком о изради 
Плана.

 Основни циљ израде Плана je да се на основу 
исказане потребе корисника простора преиспитају у 
првом реду саобраћајна решења унутар североисточне 
радне зоне, у односу на створене услове (изграђене 
капацитете), а самим тим и остале намене у обухвату 
Плана (редефинисање површина намењених за рад, као 
и саобраћајних површина), и усаглашавање истих са 
донетом законском и подзаконском регулативом.
 
 Узимајући у обзир природне и створене услове у 
обухвату Плана, сагледани су потенцијали и ограничења 
и израђен је План који предлаже оптималну просторну и 
функционалну организацију простора.

ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ

 Правни основ за израду Плана детаљне 
регулације североисточне радне зоне у Инђији 

представља Одлука о изради Плана детаљне регулације 
североисточне радне зоне у Инђији („Службени лист 
општине Инђија“, број 27/18). Саставни део ове 
Одлуке је Решење о приступању изради Извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији 
(„Службени лист општине Инђија“, број 27/18).

 Након доношења Одлуке о изради Плана, а 
на основу члана 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, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон), 
приступило се изради Материјала за рани јавни увид. 
Рани јавни увид за План оглашен је 17.07.2018. године, 
од стране Носиоца израде Плана (Општина Инђија) и 
одржан је у периоду од 24. 07. до 07. 08. 2018. године. 

 У току трајања раног јавног увида Одељењу 
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине Општинске управе Инђија, није 
достављена ниједна писана примедба. Обрађивачу 
Плана је достављен Извештај о обављеном раном јавном 
увиду (бр. 07.2-394/2018- IV, од 10.08.2017. године), 
након чега се приступило изради Нацрта Плана.

 Садржина и начин израде Плана су регулисани 
Законом 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, 83/18, 
31/19 и 37/19-др. закон) и Правилником о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, 
број 31/19), као и са другим прописима који непосредно 
или посредно регулишу ову област.

 Релевантни законски и подзаконски акти који 
регулишу ову област су:
- Закон о државном премеру и катастру („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 
113/17-др. закон и 27/18-др. закон);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 
53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ“, број 16/01-
СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 
93/12, 101/16 и 95/18); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 
53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 
54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 
и 95/18-др.закон);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-
УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18 и 41/18-
др. закон, 87/18 и 23/19);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др. закон, 72/09 - др.закон, 
43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину 
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(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине („Службени гласник РС“, 
бр. 135/04 и 25/15);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, 
бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 
36/09 и 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, 
број 112/15);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени гласник РС“, број 101/15 и 95/18-др. закон);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени 
гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. 
закон);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 
145/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 
80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим 
одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који 
се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.); 
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 
87/18)
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 104/09-др.закон, 10/15 и 36/18);
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, 
број 54/15);
- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, 
број 125/04);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, 
бр. 111/09, 20/15, 87/18 - др. закон, 87/18, 87/18 - др. 
закон);
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, 
бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др. 
закон); 
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 
36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон);
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, 
број 102/10);
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, 
број 31/12);
- као и други законски и подзаконски акти, који на 
директан или индиректан начин регулишу ову област.

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ

 Плански основ за израду Плана је план вишег 
реда – План генералне регулације насеља Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11).

 Простор који је предмет Плана налази се 
у североисточном делу насеља Инђија, плански је 
опредељен (ПГР-е насеља Инђија) за радне површине, 
постојеће породично и вишепородично становање, 
саобраћајни терминал и становање са радом.

* Извод из Плана генералне регулације насеља Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11)

 Да би се успоставио континуитет у спровођењу 
основних и просторних решења датих Генералним 
планом, извршена је подела на просторне целине, које ће 
бити предмет даље урбанистичке разраде. У том смислу 
целокупна територија је подељена на функционалне 
целине - блокове (према намени земљишта или претежној 
намени земљишта), који су нумерисани и за сваки блок 
(у насељу) дата су упутства која ближе одређују његову 
даљу разраду и имплементацију у простору.

 Блокови број 11, 35, 36, 37, 90, 93, 94, 95 и 97 
чине североисточну радну зону (њен већи део) која је 
важећом просторно-планском документацијом намењена 
за изградњу, у првом реду великих индустријских 
комплекса.

 У предметном простору заступљене су 
следеће индустријске гране: метална индустрија, 
гумарска индустрија и прерада пластике, производња 
грађевинског материјала, намештаја, итд.

 Из овог произилази да је приликом израде 
Плана неопходно (одређивање намене површина) где 
год да је то могуће, поштовати постојећу парцелацију 
као и власништво уз неопходну меру обезбеђења јавног 
интереса.

 Обавезе стечене из Елабората санитарне заштите 
(водозахвата и бунара) које се тичу режима коришћења 
земљишта морају у потпуности бити испоштоване (у 
виду стриктног поштовања I, II и III зоне заштите), тј. 
у том делу Плана дозвољено је лоцирати садржаје чија 
делатност неће угрозити водозахват и животну средину, 
односно неопходно је прописати адекватне мере 
заштите.

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ 
НАСЕЉА ПРЕМА ПЛАНИРАНИМ НАМЕНАМА И 
ФУНКЦИЈАМА

3.1.1. Породична стамбена изградња (зона становања 
малих и средњих густина)

Породично становање

… Под овим типом становања се подразумева становање 
у породичним стамбеним објектима приземним или 
спратним, макс П+1+Пк (приземље + једна етажа 
+ поткровље) у зонама мањих густина, односно 
макс П+2+Пк (приземље + две етаже + поткровље) 
у стамбеним зонама средњих густина. Изградња 
сутерена могућа је ако не постоје сметње геомеханичке 
и хидротехничке природе. Максимална висина 
породичног стамбеног објекта не може прећи 12,00 m. 
Површина дела намењеног пословању у склопу објекта 
намењеног породичном становању разматраће се на 
конкретним случајевима. …
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Породично становање са делатношћу мале привреде 
или пољопривреде 

… За овај простор породичног становања основно је да 
се у оквиру основног типа становања морају обезбедити 
просторни услови и за обављање производних 
активности које су везане са услужним делатностима 
(пекаре, мањи производни капацитети, итд.) или 
пољопривредом (откупне станице, стакленици, итд.), 
који не загађују животну средину и не ремете 
преовлађујућу намену-становање. Величина дата, 
као и просторна организација дела који се намењује 
пословању у склопу овог садржаја, разматраће се у 
конкретним случајевима зависно од величине парцеле, 
положаја у ширем окружењу, комуналне опремљености 
и задовољењу аспекта заштите човекове средине. Код 
овог вида становања треба посебно водити рачуна о 
организацији и уређењу парцела породичног становања. 
Садржаји на парцели не смеју да утичу на аерозагађење, 
а озелењавање и начин ограђивања парцеле треба да 
допринесу квалитетнијем и лепшем микроамбијенту 
стамбеног блока. …

3.3. РАДНЕ ЗОНЕ

Радне зоне

… Под појмом радне зоне подразумева се онај простор 
који је првенствено намењен привредним активностима, 
односно таквим делатностима као што су индустрија, 
производно занатство, складиштење и обрада разних 
роба, као и они сервиси који, због своје природе, не могу 
бити лоцирани у оквиру других насељских структура.

 У оквиру радне зоне лоцираће се индустрије 
са великим просторним захтевима и великим обимом 
транспорта, као и капацитети који са становишта заштите 
животне средине, нису компатибилни са становањем и 
функцијама насељског центра.

 У Инђији формиране радне зоне налазе се у 
јужном и североисточном делу насеља. У оквиру ових 
зона задржавају се сви изграђени радни комплекси и 
планирају нови.
 
 У оквиру радних зона треба лоцирати 
производне капацитете са великим просторним 
захтевима и већим обимом транспорта, као и капацитете 
који, са становишта заштите животне средине, нису 
компатибилни са становањем и функцијама градског 
центра. Потребно је усмеравати у југоисточну радну зону 
мање производне капацитете терцијарне делатности, 
док се у североисточној радној зони стварају просторне 
могућности за изградњу великих индустријских 
комплекса. …

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА

ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ПЛАНОВА

… Планом је одређена обавеза израде детаљних планова 
за:
- Неизграђене делове грађевинског подручја на којима 
се планирају јавни садржаји;
- Неизграђене делове грађевинског подручја на којима се 
планирају нове саобраћајнице и јавна инфраструктура. 
…

5.1. ОПИС БЛОКОВА

Блок бр. 11 Намењен је радним површинама 
и у деловима постојећем породичном становању, 
постојећем вишепородичном становању, заштитном 
зеленилу и постојећем саобраћајном терминалу 
(бензинска станица и теретни паркинг). Даље уређење 
вршиће се према одговарајућим одредбама овог Плана, 
односно одредбама плана детаљне разраде уколико нису 
у супротности са одредбама овог плана.

Намена: рад
Степен изграђености: маx. 70%
Индекс искоришћености: маx. 2,1
Спратност објеката: 
- пословни: маx.П+2+Пк (приземље+две 
етаже+поткровље).
 У изузетним случајевима дозвољава се и већа 
спратност кад пословни објекти представљају просторне 
репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна 
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки 
процес производње
- складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље + 
једна етажа)
 
 Изградња сутерена могућа ако не постоје 
сметње геомеханичке и хидротехничке природе.
  
 Парцелацију и препарцелацију спроводити на 
основу Урбанистичких пројеката.

 Блок бр. 35 Постојеће радне површине, чије ће се 
даље уређење вршити према одговарајућим одредбама 
овог Плана.

 Блок бр. 36 Намењен је радној зони. Даље уређење 
вршиће се према одговарајућим одредбама овог Плана, 
односно одредбама важећег плана детаљне разраде 
уколико нису у супротности са одредбама овог плана.

Намена: рад
Степен изграђености: макс. 70%
Индекс искоришћености: макс. 2,1
Спратност објеката: 
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две 
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етаже+поткровље).

 У изузетним случајевима дозвољава се и већа 
спратност кад пословни објекти представљају просторне 
репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна 
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки 
процес производње,
- складишни:  П (приземље), евентуално П+1 
(приземље + једна етажа)

 Изградња сутерена је могућа ако не постоје 
сметње геомеханичке и хидротехничке природе.
 
 Минимална удаљеност МРС у објектима 
од чврстог материјала код стамбених, пословних и 
производних зграда, радионица и складишта запаљивих 
материјала износи 15 m.
  
 Парцелацију и препарцелацију спроводити на 
основу Урбанистичких пројеката.

Блок бр. 37 Намењен је породичном становању са 
радом, породичном становању и радним површинама. 
Даље уређење вршиће се према одговарајућим одредбама 
овог Плана, односно одредбама важећег плана детаљне 
разраде уколико нису у супротности са одредбама овог 
плана.

Намена: породично становање
Степен изграђености: макс. 40%
Индекс искоришћености: макс. 1,2
Спратност објекта: макс. П+1+Пк (приземље + једна 
етажа + поткровље).

Намена: породично становање са радом
Степен изграђености: макс. 70%
Индекс искоришћености: макс. 2,1
 
Спратност објекта: 
- стамбени објекат: макс. П+1+Пк (приземље + једна 
етажа + поткровље)
- пословни објекат: макс. П+Пк (приземље+поткровље).

Намена: радне површине
Степен изграђености: макс. 70%
Индекс искоришћености: макс. 2,1

Спратност објеката: 
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две 
етаже+поткровље)
- производни: П (поткровље), П+1 (поткровље+једна 
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки 
процес производње
- складишни: П (поткровље), евентуално П+1 (поткровље + 
једна етажа)

 Изградња сутерена је могућа ако не постоје 
сметње геомеханичке и хидротехничке природе.

 Парцелацију и препарцелацију спроводити на 

основу Урбанистичких пројеката.

Блок бр. 90 Намењен је радној зони и заштитном 
зеленилу. Даље уређење простора вршиће се 
урбанистичком разрадом, а за делове простора где 
постоји директан приступ на регулисану јавну површину-
саобраћајницу и за које постоје услови прикључења 
објеката на инфраструктуру могућа је градња објеката у 
складу са условима и наменом дефинисаном Генералним 
планом, а уз претходну израду урбанистичког пројекта 
којим ће се ближе дефинисати предметна градња.

Намена: рад
Степен изграђености: макс. 50%
Индекс искоришћености: макс. 1,6
Спратност објеката: 
- пословни: макс. П+2 (приземље + две етаже).
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна 
етажа) 
- складишни: П (приземље), евентуално П+Пк (приземље 
+ поткровље).

 Изградња сутерена је могућа ако не постоје 
сметње геомеханичке и хидротехничке природе.

 Парцелацију и препарцелацију спроводити на 
основу Урбанистичких пројеката.

Блокови бр. 93,94,95, 96 и 97 Намењује се радним 
зонама (за веће радне комплексе). Пре даљег уређења 
простора обавезна даља урбанистичка разрада, односно 
израда Плана детаљне регулације и Урбанистичких 
пројеката. 

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА (СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА)

 Почетна тачка описа границе обухвата Плана 
детаљне регулације Североисточне радне зоне (блокови 
број 11, 35, 36, 37, 90, 93, 94, 95, 96 и 97) у Инђији се 
налази на тромеђи катастарских парцела 7708, 7709 и 
3598/4 у катастарској општини Инђија.

 Од тромеђе граница у правцу североистока 
прати границу грађевинског подручја насеља Инђија 
до тромеђе путева, катастарске парцеле 6925, 7750/1 и 
6943, дужином од око 38 m у правцу југа прати западну 
међу пута, катастарска парцела 7750/1, пресеца га у 
правцу североистока, прелази у катастарску општину 
Нови Карловци и прати границу грађевинског подручја 
насеља Инђија до тромеђе пута, катастарска парцела 
2354 (КО Нови Карловци), катастарске парцеле 2315/4 
(КО Нови Карловци) и границе катастарских општина 
Нови Карловци и Крчедин.

 Од тромеђе граница у правцу југа прати 
границу грађевинског подручја насеља Инђија до 
границе катастарских парцела 2579/2 и 2578/5, скреће 
ка југозападу и даље ка југозападу прати границу 
грађевинског подручја насеља Инђија до тромеђе пута, 
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катастарска парцела 2615 и катастарских парцела 2595/3 
и 2595/4, пресеца пут, прелази у катастарску општину 
Инђија и наставља у правцу југозапада и прати границу 
грађевинског подручја насеља Инђија до тромеђе 
катастарских парцела 7507/21, 7507/22 и 7507/19.

 Од тромеђе граница у правцу севера прати 
источну међу катастарске парцеле 7507/21 и источну 
међу железничке пруге, катастарске парцеле 7710/13, 
3598/8 и 3598/4 до постојеће међе на граници катастарске 
парцеле 3598/4 и улице Каменова, катастарска парцела 
3666/1 и даље у правцу севера преко тачака 117, 116 и 
115 пресеца катастарску парцелу 3598/4 и долази до 
почетне тачке описа граница обухвата Плана. 
 Укупна површина подручја обухваћеног 
границом обухвата Плана износи око 738,17 hа.

 Предметно подручје се налази у катастарским 
општинама Инђија и Нови Карловци.

Списак координата преломних тачака границе обухвата 
Плана
Број тачке Y X
115 7428436.07 4990795.68
116 7428511.31 4990641.01
117 7428750.47 4990161.44

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

 Простор у предложеном обухвату Плана налази 
се у североисточном делу насеља Инђија и дефинисан 
је блоковима број 11, 35, 36, 37, 90, 93, 94, 95, 96 и 97 у 
грађевинском подручју насеља Инђија - План генералне 
регулације насеља Инђија („Службени лист општина 
Срема“, бр. 14/06 и 30/11).

 Да би се успоставио континуитет у спровођењу 
основних просторних решења, датих Планом генералне 
регулације, извршена је подела на просторне целине, 
које ће бити предмет даље урбанистичке разраде. 

 У том смислу целокупна територија је 
подељена на функционалне целине - блокове (према 
намени земљишта или претежној намени земљишта), 
који су нумерисани и за сваки блок (у насељу) дате су 
смернице које ближе одређују његову даљу разраду и 
имплементацију у простору, а самим тим и за простор 
који је у обухвату Плана и који је намењен у првом реду 
за велике индустријске и пословне комплексе. 

 Предметни простор највећим делом чини 
неизграђено грађевинско земљиште насеља Инђија, које 
је планом вишег реда намењено за следеће садржаје: 
породично становање, породично становање са радом, 
вишепородично становање, рад, инфраструктурне 
коридоре.

 У предметном простору заступљене су 
следеће индустријске гране: метална индустрија, 
гумарска индустрија и прерада пластике, производња 

грађевинског материјала, намештаја, итд., као и 
комерцијално услужне делатности.

Грађевинско земљиште

 Грађевинско земљиште у граници грађевинског 
подручја насеља Инђија, а које је тема овог Плана, чини 
изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. 

Постојеће стање:

Блок број 11
Породично становање, вишепородично становање, радне 
површине/комплекси, заштитно зеленило, приступне 
саобраћајнице, неизграђено грађевинско земљиште.

Блок број 35
Постојећи објекти уз коридор и у функцији железничке 
пруге, радне површине, породично становање, приступне 
саобраћајнице, неизграђено грађевинско земљиште.

Блок број 36
Радни комплекси, главна насељска саобраћајница, 
ГМРС. Блок 36 већим делом чини неизграђено 
грађевинско земљиште.

Блок број 37
Постојеће породично становање, постојеће породично 
становање са радом, рад, трафостаница, приступне 
саобраћајнице, неизграђено грађевинско земљиште.
 
Блок број 90
Изграђени радни комплекси, приступне саобраћајнице.

Блок број 93
Неизграђено грађевинско земљиште.

Блок број 94
Радни комплекси и неизграђено грађевинско земљиште 
које тренутно чини највећи део блока.

Блок број 95
Неизграђено грађевинско земљиште.

Блок број 96
Комплекс комерцијално-услужних делатности, 
приступне саобраћајнице, неизграђено грађевинско 
земљиште.

Блок број 97
Неизграђено грађевинско земљиште.

 Неизграђено грађевинско земљиште, до 
привођења планираној намени, користи се као 
пољопривредно земљиште, а на основу важеће планске 
документације.

Саобраћајна инфраструктура

 У обухвату Плана од саобраћајне 
инфраструктуре налазе се трасе ДП II а реда бр.126, 
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делом утврђена као главна насељска саобраћајница, као 
и сервисне и приступне саобраћајнице. Изграђеност 
саобраћајних капацитета у постојећем стању је на 
задовољавајућем нивоу у смислу дефинисања основних 
елемената профила и њиховог стања у оквиру регулација 
основних саобраћајних праваца: ДП бр.126, делимично 
обилазнице, општинског пута од ДП бр.125 до ДП 
бр.126, као и приступних саобраћајница које повезују 
радне садржаје са насељском мрежом. Недостају 
капацитети немоторних кретања и сегменти сервисних 
саобраћајница.

Водна и комунална инфраструктура

Водовод

 Јавни водовод Инђија чине бунарски водозахват, 
постројење за припрему воде за пиће, резервоар за 
изравнавање потрошње, црпна станица и дистрибуциона 
мрежа. Достигнути степен изграђености јавног водовода 
омогућује обезбеђење воде квалитета воде за пиће. Према 
добијеним условима од стране надлежног ЈКП „Водовод 
и канализација“, у обухвату Плана у блоку бр. 90, нема 
површина планираних за проширење изворишта. Због 
ограниченог капацитета бунарског водозахвата, у плану 
је изградња регионалног водовода и довођење у Инђију 
воде из приобаља реке Саве. 

 На простору североисточне радне зоне се налазе 
следеће изграђене водоводне инсталације:
- у улици Саве Ковачевића положена је водоводна 
мрежа ø110 mm у зеленом појасу, на непарној страни 
улице, на око 1,0 метар од ивице пешачке стазе, у делу 
улице паралелно са пругом, и у делу улице обухваћеном 
индустријском зоном;
- у делу улице Саве Ковачевића, од пружног прелаза 
до фабрике „Аха пластик“ постоје изграђена два крака 
водоводне мреже. Стари крак ø110 mm долази из првог 
дела улице Саве Ковачевића и положен је у зеленом појасу 
испред стамбених објеката и спаја део водоводне мреже 
у првом делу улице Саве ковачевића и део водоводне 
мреже у улици Старца Вујадина. Други крак водоводне 
мреже ø160 mm је прикључен на магистрални вод који 
пролази кроз зелени појас иза фабрике „Аха пластик“ и 
положен је у зеленом појасу испред постојећих фабрика 
и пролази испод железничке пруге ка улици Бранка 
Радичевића. У току је измештање дела крака водоводне 
мреже у зони железничке пруге;
- Водоводна мрежа у улици Старца Вујадина ø110 mm 
трасирана је у зеленом појасу, на парној страни улице, 
на око 1,0 метар од ивице пешачке стазе;
- На деоници пута од фабрике „Аха пластик“ до кружног 
тока у улици Војводе Путника положен је магистрални 
вод ø400 mm, којим се пијаћа вода транспортује до 
индустријске зоне, као и до насеља Нови Карловци, 
Нови Сланкамен и Стари Сланкамен, и трасиран је у 
зеленом појасу са леве стране коловоза, посматрано из 
правца кружног тока;
- у улици Војводе Путника, од пружног прелаза до 
кружног тока, налазе се два крака постојеће водоводне 
мреже. Стари крак ø160 mm положен је у зеленом појасу 

на парној страни и долази из улице Обилићев венац и 
пролази испод железничке пруге. Испред раскрснице 
са улицом Саве Ковачевића прелази на непарну 
страну улице Војводе Путника и завршава се преко 
пута бензинске станице. Нови крак ø250 mm креће од 
кружног тока, где је прикључен на магистрални вод, и 
трасиран је у зеленом појасу на парној јстрани улице 
све до раскрснице са улицом саве Ковачевића, где се и 
завршава;
- дуж пута Инђија – Нови Карловци, налазе се постојећи 
магистрални цевовод ø315 mm који је трасиран у 
зеленом појасу са леве стране пута, посматрано 
од кружног тока, и водоводна мрежа на коју су 
прикључени крајњи корисници. У зеленом појасу са 
десне стране пута посматрано од кружног тока, налазе 
се два постојећа крака водоводне мреже. Један крак 
се протеже од предузећа „Orbico“ до предузећа „МБ 
Транс“. Испред предузећа „Orbico“, крак водоводне 
мреже пролази испод коловоза на супротну страну пута, 
где се прикључује на магистрални цевовод. Други крак 
се протеже од предузећа „Мартини Градња“ до трафо 
станице преко пута предузећа предузећа „Гумапласт“. 
Испред предузећа „Мартини Градња“крак водоводне 
мреже пролази испод коловоза на супротну страну пута, 
где се прикључује на магистрални цевовод, а оба крака 
су ø160 mm;
- уз деоницу пута од кружног тока ка фабрици 
„Грундфос“, поред фабрике „Indoadriatic Industry“ до 
железничке пруге на крају асфалтиране деонице, у 
зеленом појасу лево од ивице коловоза од скретања код 
фабрике „Грундфос“, положена је мрежа ø200 mm;
- у првом делу улице Каменова, од улице Војводе 
Путника до кривине, положена је водоводна мрежа ø160 
mm у зеленом појасу, на страни улице до стамбених 
објеката. У делу улице Каменова, од кривине до краја 
улице, положена је мрежа ø160 mm у зеленом појасу, лево 
од ивице коловоза, посматрано из правца железничке 
пруге;
- У улици Бранка Бајића налази се мрежа ø63 mm у 
зеленом појасу на парној страни улице;
- У улици Пинц 1, положена је мрежа ø160 mm у зеленом 
појасу, десно од ивице коловоза, посматрано из правца 
улице Војводе Путника;
- У улици Пинц 2, положена је мрежа ø160 mm у зеленом 
појасу, лево од ивице коловоза, посматрано из правца 
улице Војводе Путника;
- Улице Пинц 1 и Пинц 2 спајају две попречне улице без 
назива, и у обе је положена мрежа ø160 mm и трасирана 
је у зеленом појасу, десно од ивице коловоза, посматрано 
из улице Пинц 1;
- У улици Стефана Немање положена је мрежа ø160 
mm у зеленом појасу на левој страни улице посматрано 
из улице Пинц 2. Крак водоводне мреже се завршава 
испред фабрике „IGB Automotive“

Канализација употребљених вода

 Јавна канализација употребљених вода Инђије 
је формирана као посебна канализациона мрежа. 
Реципијент ових вода је регионална канализација 
Инђија - Пазова. У зони Нових Бановаца је планирана 
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изградња регионалног постројења за пречишћавање 
употребљених вода. Крајњи реципијент пречишћених 
вода је река Дунав.

 На простору североисточне радне зоне се налазе 
следећи објекти јавне канализације отпадних вода: 
- колектор канализације употребљених вода ø300 mm у 
улици Саве Ковачевића, трасиран у коловозу;
- колектор канализације употребљених вода ø300 mm 
у улици Старог Вујадина, трасиран у зеленом појасу 
на непарној страни улице. Предметни колектор је део 
магистралног колектора, којим се отпадне воде из радне 
зоне Инђије усмеравају ка колектору Инђија - Стара 
Пазова – Нова Пазова;
- у делу улице Саве Ковачевића, од пружног прелаза 
до фабрике „Аха пластик“ колектор ø300 mm трасиран 
у зеленом појасу испред стамбених објеката. На 
предметној деоници постоје две црпне станице фекалне 
канализације, прва лоцирана преко пута фабрике 
„Хенкел“, а друга испред кућног броја 111. Предметни 
крак је део магистралног колектора, којим се отпадне 
воде из радне зоне Инђије усмеравају ка колектору 
Инђија - Стара Пазова – Нова Пазова;
- колектор канализације употребљених вода ø300 mm 
у улици Војводе Путника, трасиран на парној страни 
улице на потезу од раскрснице са улицом каменовом 
до раскрснице са улицом Бранка Бајића, а на непарној 
страни улице је трасирана на потезу од улице Саве 
Ковачевића до кружног тока, и даље према кружном 
току на скретању ка фабрици „Грундфос“;
- дуж пута Инђија – Нови Карловци положен је 
магистрални вод, којим се отпадне воде из радне зоне 
Инђије усмеравају ка колектору Инђија - Стара Пазова –  
Нова Пазова. Магистрални вод се наставља на мрежу 
фекалне канализације у улици Војводе путника. На 
кружном току, на скретању ка фабрици „Грундфос“ 
лоцирана је црпна станица фекалне канализације. Од 
црпне станице до предузећа „Гумапласт“, магистрални 
колектор је изведен у виду потисног цевовода ø300 
mm, и тарасиран је у зеленом појасу, лево од коловоза, 
посматрано од црпне станице, а потом прелази у 
гравитациони колектор, који се протеже кроз улицу 
Војводе Путника;
- уз деоницу пута од кружног тока ка фабрици 
„Грундфос“, положен је колектор ø400 mm, и трасиран 
је у зеленом појасу, на десној страни пута посматрано од 
кружног тока;
- у делу радне зоне од фабрике „Грундфос“, поред 
фабрике „Indoadriatic Industry“ до железничке пруге 
на крају асфалтиране деонице, положен је колектор 
ø200 mm, и трасиран је у зеленом појасу, лево од 
ивице коловоза, посматрано од скретања код фабрике 
„Грундфос“. Испред фабрике „Indoadriatic Industry“ 
постоји црпна станица фекалне канализације;
- у првом делу улице Каменова, од улице Војводе Путника 
до кривине положен је колектор ø250 mm, и трасиран је 
у зеленом појасу, на страни улице до стамбенох објеката. 
У другом делу положен је колектор ø250 mm, и трасиран 
је у зеленом појасу, десно од ивице коловоза, посматрано 
из правца железничке пруге;
- У улици Бранка Бајића налази се колектор ø250 mm у 

зеленом појасу на парној страни улице;
- У улици Пинц 1 нема канализације;
- У улиц Пинц 2 положен је колектор ø250 mm и 
трасиран је у зеленом појасу, десно од ивице коловоза, 
посматрано из улице Војводе Путника. Предметни крак 
скреће у улицу Стефана Немање;
- Улице Пинц 1 и Пинц 2 спајају две попречне улице без 
назива у којима нема канализације;
- У улици Стефана Немање положен је колектор ø250 
mm у зеленом појасу на левој страни улице посматрано 
из улице Пинц 2. Крак канализационе мреже се завршава 
испред фабрике „IGB Automotive“

 Наведеним канализационим инсталацијама 
се сакупљене употребљене воде уводе у градску 
канализациону мрежу. 

Атмосферска канализација

 Јавна канализација атмосферских вода у 
Инђији је формирана као посебна канализациона 
мрежа. Реципијенти атмосферских вода су Инђијски 
канал и канал Мали Бегеј. Достигнути степен 
изградње канализације атмосферских вода се заснива 
на коришћењу наведених реципијената, али и на 
привременом коришћењу локалних природних и 
вештачких депресија и увала. 

 Простор североисточне радне зоне припада 
сливу канала Мали Бегеј који припада сливу канала 
Голубинци - Стари Бановци. Мелиорациони канал 
„Мали Бегеј” уједно је и реципијент атмосферских вода 
са овог подручја.
На простору североисточне радне зоне се налазе следећи 
објекти јавне канализације атмосферских вода:
- колектор атмосферске канализације ø1000 mm који је 
смештен у делу појаса државног пута бр. 126 наспрам 
блока бр. 96; 
- колектор атмосферске канализације ø600 mm који се 
налази у делу од Пинцове баре до предузећа „ИГБ – 
Аутомотиве“ (бочни крак улице Старог Вујадина).

Електроенергетска инфраструктура

 На простору у обухвату Плана постоји изграђена 
мрежа преносног система електричне енергије 400 kV и 
220 kV, далековод 400kV бр. 406/1 и 450 ТС Нови Сад 3 - 
РП Младост и далековод 220 kV бр. 217/1 ТС Обреновац 
А - ТС Нови Сад 3 и објекат трансформаторске станице 
ТС 110/20 kV „Инђија2“ са прикључним 110 kV 
далеководом.

 За потребе постојећих корисника изграђена 
је средњенапонска 20 kV мрежа, разводно постројење 
„Инђија Мини“ 20 kV и 20/0,4 kV трафостанице.

 На предметној локацији уз државни пут бр. 126 
су положени 20 kV кабловски водови са обе стране пута.

 За потребе напајања електричном 
енергијом нових садржаја потребно је изградити 
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нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и 
нисконапонску и трафостанице 20/0,4 kV преноса.

 Заштитни појасеви преносних водова 400 kV, 
220 kV и 110 kV, представљају ограничење за изградњу 
других објеката на предметном простору.

Електронска комуникациона инфраструктура

 На простору у обухвату Плана постоји изграђена 
електронска комуникациона инфраструктура за потребе 
постојећих корисника. За потребе нових корисника 
потребно је изградити одговарајућу мрежу и објекте 
електронских комуникација.

Гасоводна инфраструктура

 На простору обухвата Плана налази се комплекс 
ГМРС „Инђија“ и транспортни гасовод РГ 04-05 ДН150 
за снабдевање ГМРС „Инђија“. 

 На простору обухвата Плана налази се постојећа 
дистрибутивна ПЕ гасоводна мрежа, дистрибутивни 
челични гасовод за потребе ИТ-Парка, Грундфоса и 
насеља Нови Карловци, прикључни челични гасовод за 
МРОС - 4000m³/h за блок 11, као и челични гасоводи 
за насеља Инђија, Љуково и Јарковце. У улици Саве 
Ковачевића код фабрике Thussen group постоји РС 
регулациона гасна станица и ПЕ дистрибутивни гасовод. 

Геолошки ресурси

 На простору обухвата Плана налазе се лежишта 
минералних сировина са овереним билансним резервама 
и то:
- лежиште термалне воде на налазишту Инђија (испитано 
бушотином Инђ- 1/Х);
- лежиште подземне воде на изворишту Д.о.о. „Black 
Oak Developments“ у Инђији;
- лежиште подземне воде на изворишту привредног 
друштва »Terra Production“ d.o.o. у Инђији (бушени 
бунар BI-1T) и 
- Лежиште подземне воде извориште Максим БГ.

 На простору обухвата Плана налазе се 
експлоатационо поље-рударки објекат „Бешћанско 
поље“ за експлоатацију опекарских сировина и 
експлоатациони простор изворишта термоминералних 
вода „BLACKOAK LAND“ у Ииђији за експлоатацију 
термалне воде. 

Јавно и друго зеленило

 На простору који обухвата План у највећој мери 
су заступљене пољопривредне површине на којима се 
налазе појединачне групе садница. На површинама на 
којима се налази постојеће породично и вишепородично 
становање, заступљено је зеленило урбаног комплекса 
(зелене површине на парцелама у оквиру индивидуалног 
становања и зелене површине на јавним површинама 
вишепородичног становања).

3.1. ПОСЕБНО ВАЖНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И 
НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

3.1.1. Посебно важни делови природе

 На простору обухвата Плана нема регистрованих 
заштићених подручја, нити предложених за заштиту. 
На највећем делу површина налази се пољопривредно 
земљиште, које представља станишта унутар екосистема 
аграрних површина.

3.1.2. Непокретна културна добра

 Према претходним условима Завода за заштиту 
споменика културе Сремска Митровица, добијеним у 
току израде Плана генералне регулације насеља Инђија, 
на територији општине Инђија регистровано је шест 
археолошких локалитета. Археолошки локалитети 
датирају од праисторије, преко римског доба до средњег 
века. 

 Источно од подручја обухваћеног Планом 
регистрована је концентрација локалитета из римског 
периода и средњег века. 

 На простору обухваћеном предметним Планом 
налази се: 
- у јужном делу блока бр. 94, један археолошки локалитет 
на потесу „Рупине“ (из периода позне праисторије-
латена);
- У непосредној близини обухвата Плана налази се 
археолошки локалитет „Водице“, тачније на источном 
ободу блока бр. 97; 
- Локалитет „Суторов салаш“ налази се у ширем 
окружењу.

ПЛАНСКИ ДЕО
 
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА 
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ

 На основу Програмског задатка добијеног од 
стране Носиоца израде Плана, смерница датих ПГР-е 
насеља Инђија, урбаној анализи предметног простора 
(сагледавању природних и створених услова), исказаној 
иницијативи за изградњу на датом простору усклађеној 
са стручним мишљењем обрађивача Плана - дефинисани 
су општи циљеви уређења и изградње на предметном 
простору.

 Диспозиција постојеће саобраћајнице државног 
пута IIa реда бр. 126 (главне насељске саобраћајнице), 
те њеног повезивања преко петље Инђија са ауто-путем 
А1 Е-75, директно су условили да простор у обухвату 
Плана буде подељен на основне функционалне зоне, 
према планским карактеристикама: 
- Зона становања;
- Зона радних садржаја;
- Зона инфраструктурних коридора.
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 Одговарајућим просторним решењима (решење 
функционисања саобраћајних токова) функционалним 
и технолошким, омогућује се формирање јединственог 
система токова роба и услуга.

1.1. ЗОНА СТАНОВАЊА

 Реализација планских циљева у погледу 
становања одвијаће се превасходно кроз реконструкцију 
и замену постојећег стамбеног фонда. С обзиром 
на активности становништва и све већу улогу мале 
привреде и пољопривреде, потребно је размотрити 
посебан облик породичног становања већих парцела – 
породично становање са могућношћу бављења малом 
привредом и пољопривредом. Потребно је обезбедити 
и довољно велику зону за нову стамбену изградњу, 
становање малих густина, где би се обезбедили сви 
услови за виши ниво становања.

 У насељу су заступљена два вида стамбене 
изградње: 
• породично, 
- подтип породичног становања - становање комбиновано 
са малом привредом;
• вишепородично.

 Када је реч о објектима индивидуалног 
становања, у предметном простору, углавном се ради 
о постојећим стамбеним објектима, али планиране су 
површине и за изградњу нових породичних стамбених 
објектата, приземних или спратних макс. П+2+Пк 
(приземље+две етаже+поткровље). Изградња сутерена 
могућа је ако не постоје сметње геомеханичке и 
хидротехничке природе.

 У циљу задовољења актуелне потребе 
становништва за приватним предузетништвом, предвиђа 
се могућност да се у склопу становања остваре одређени 
садржаји пословања који су у служби задовољења 
потреба становништва, а који својом делатношћу 
неће имати штетног утицаја на околину и пословање, 
јавни и комерцијални садржаји, мала привреда, спорт 
и рекреација, комунални објекти, сервиси, бензинске 
станице, верски објекти и др.

 За овај простор породичног становања 
основно је да се у оквиру основног типа становања 
морају обезбедити просторни услови и за обављање 
производних активности које су везане са услужним 
делатностима (пекаре, мањи производни капацитети, 
итд.) или пољопривредом (откупне станице, 
стакленици, итд.), који не загађују животну средину и 
не ремете преовлађујућу намену-становање. Величина 
као и просторна организација дела који се намењује 
пословању у склопу овог садржаја, разматраће се у 
конкретним случајевима зависно од величине парцеле, 
положаја у ширем окружењу, комуналне опремљености 
и задовољењу аспекта заштите човекове средине. Код 
овог вида становања треба посебно водити рачуна о 
организацији и уређењу парцела породичног становања. 
Садржаји на парцели не смеју да утичу на аерозагађење, 

а озелењавање и начин ограђивања парцеле треба да 
допринесу квалитетнијем и лепшем микроамбијенту 
стамбеног блока.

 Постојећи објекти вишепородичног становања 
се зсдржавају, са могућношћу замене грађевинског 
фонда или реконструкције.

1.2. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА 

 Радна фунцкија има фундаменталан значај 
и улогу у будућој функционалној структури града. 
Наиме, једино ова градска функција је у правом смислу 
градотворна, односно моторна покретачка снага од које 
у највећој мери зависи економски, друштвени, па и 
просторни развој града. Стога је правилном решавању 
просторних проблема за потребе несметаног одвијања 
ове функције, у процесу израде Програма Генералног 
плана Инђије посвећена посебна пажња.
 Привредни развој Инђије ће поред оживљавања 
и настављања постојећих производних активности, 
бити заснован на развоју различитих производних 
садржаја везаних за локално сировинско залеђе, 
или на програмима везаним за велике индустријске 
произвођаче. Иако у овом тренутку конкретних 
програма, у овом смислу, још увек нема Планом треба 
обезбедити значајније површине за развој различитих 
производних садржаја у оквиру постојеће североисточне 
(блокови бр. 11, 35, 36 и 37) и југоисточне (блокови 
бр. 91 и 92) радне зоне, као и планирана проширења 
(блокови бр. 90, 93, 94, 95, 96, 97), како недостатак 
адекватног простора, у тренутку испољавања потребе за 
њим, не би био препрека даљем развоју. Ове зоне имају 
потребне опште и специфичне факторе атрактивности, 
који се огледају у повољној локацији у односу на насеље 
Инђија, могућности комуналног опремања и изградње 
заједничких пратећих садржаја, доброј саобраћајној 
опслужености, могућности комуналног опремања и 
опремања са енергетским и другим инфраструктурним 
системима и сл.

 Под појмом радне зоне подразумева се онај 
простор који је првенствено намењен привредним 
активностима, односно таквим делатностима као што 
су: индустрија, производно занатство, складиштење 
и обрада разних роба, као и они сервиси који, због 
своје природе, не могу бити лоцирани у оквиру других 
насељских структура, савремени трговински центри, 
смештајно услужне делатности, помоћне, сервисне и 
техничке службе, итд.
 
 У оквиру радне зоне лоцираће се индустрије 
са великим просторним захтевима и великим обимом 
транспорта, као и капацитети који, са становишта 
заштите животне средине, нису компатибилни са 
становањем и функцијама насељског центра.

 Радна зона треба да буде формирана у складу 
са постојећом и будућом просторно функционалном 
структуром насеља, са технолошком повезаношћу 
појединих производних јединица, а истовремено и у 
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складу са основним инфраструктурним системима 
насеља. У оквиру блокова треба да се групишу 
предузећа која су међусобно технолошки повезана, 
која имају сличан степен штетног утицаја на околину 
и имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог 
опслуживања.

 У Инђији формиране радне зоне налазе се у 
јужном и североисточном делу насеља. У оквиру ових 
зона задржавају се сви изграђени радни комплекси и 
планирају нови.

 Предметним Планом детаљно су сагледане 
могућности уређења и изградње у североисточној радној 
зони, којима се даје могућност формирања и адекватног 
функционисања индустријских комплекса којима је 
неопходна значајна површина за технолошки процес.

 У оквиру ове зоне планирани су и комерцијално-
услужне, туристичко-рекреативне и пословне 
делатности, у блоку бр. 96, обзиром на већ постојеће 
саджаје (комплекс комерцијално-услужних делатности). 

 Туризам је веома озбиљан чинилац укупног 
привредног и друштвеног развоја. Туристичка 
„индустрија“ представља облик комерцијализованог и 
индустријализованог гостопримства која задовољава 
потребе путника и омогућава реализацију туристичких 
активности. Све већи број туриста има тенденцију 
да борави и у транзитном простору, на дестинацијама 
у близини ауто-пута, тј. да у путовању до коначне 
дестинације одабере локацију између исходишта и 
одредишта као извор задовољства.

 Општина Инђија, насеље Инђија је предодређено 
географским положајем и саобраћајном функцијом да 
развија индустрију, занатство, трговину, туризам што 
је велики предуслов за широко обухватне туристичке 
понуде, са нагласком на локално и регионално/
традиоционално, али и ново и непоновљиво.

1.3. ЗОНА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И 
КОРИДОРА

 Инфраструктура је одувек одређивала квалитет 
живота и рада људи. Она представља суштински део 
напора усмерених на остварење привредног раста и 
одређује начин на који се крећемо, комуницирамо, 
живимо.

 Развој инфраструктуре је од кључног значаја за 
опште унапређење конкурентности како локала, региона, 
али и целе државе. Она представља предуслов за све 
чиниоце који непосредно утичу на развој-од образовања 
до производње. Што је најважније неодговарајућа 
инфраструктура одвраћа улагаче, а то аутоматски 
ствара зачарани круг погоршања услова живота и рада 
на локалном нивоу, самим тим и на регионалном и 
државном. 

 Један од главних темеља за одрживи развој 

је обезбеђивање адекватне инфраструктуре (објеката 
и коридора) за растуће потребе локалне/регионалне 
привреде. Општина Инђија, већ дуги низ година, има 
веома добар приступ одрживом инфраструктурном 
развоју: Израда просторно планске документације, 
израда техничке документације, увођење географско 
информационог система и што је најважније изградња 
планиране инфраструктуре. Зону инфраструктурних 
објеката и коридора у североисточној радној зони чине: 
- заштитно зеленило, 
- државни пута IIa реда бр. 126 (главне насељске 
саобраћајнице),
- општински пут,
- планиране обилазнице ДП,
- магистрална железничка пруге,
- индустријска пруге,
- сервисне саобраћајнице,
- приступне саобраћајница,
- зона комплекса трафостанице,
- зона ГМРС.

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА

 При изради Плана пресудно су утицали следећи 
фактори:
- поштовање смерница датих ПГР-е насеља Инђије из 
2006. године, тј. 2011. године;
- уважавање развојних циљева који се односе на 
предметни простор; 
- поштовање изражених захтева садашњих и будућих 
корисника простора, усклађених са стручним мишљењем 
обрађивача.

 Као резултат деловања наведених фактора 
у будућој просторно-функционалној структури 
предметног простора планирана је претежна намена 
површина као и планиране јавне површине.

 Планирана претежна намена површина:
- породично становање,
- породично становање са делатношћу мале привреде,
- вишепородично становање,
- радне површине,
- комерцијално-услужне, туристичко-рекреативне и 
пословне делатности,
- заштитно зеленило,
- државни пут II реда бр. 126 (главна насељска 
саобраћајница),
- планиране обилазнице ДП,
- магистралне железничке пруге,
- индустријска пруга,
- сервисне саобраћајнице,
- приступне (интерне) саобраћајнице,
- комплекс трафостанице,
- ГМРС.

 Адекватном организацијом простора даје се 
могућност флексибилне организације и реализације. 
Односно, основна карактеристика организације 
предметног простора је флексибилност и могућност 
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прилагођавања захтевима тржишта уз поштовање 
принципа рационалности, приоритета и правилне 
прерасподеле капацитета.

Опште одреднице везане за компатибилне намене

 Компатибилне намене са становањем су: 
пословање, трговина, угоститељство, занатство и 
услуге, здравство, дечија заштита, образовање, култура, 
верски објекти, спорт и рекреација; У зони породичног 
становања могуће је грађевинску парцелу у потпуности 
наменити објектима неке од компатибилних намена или 
комбинацији. 

 Компатибилне намене са претежном наменом 
у радној зони су: пословање, трговина, угоститељство, 
занатство и услуге, сервиси, бензинске станице, 
комунални садржаји, и сл. Неопходно планирање 
зелених површина. У оквиру радних зона могући су, у 
мањем обиму: становање (као повремено и без пратећих 
садржаја – стан за власника или чувара), ресторан за 
запослене и госте предузећа, сл.

 Површине и објекти спорта, рекреације и 
угоститељства су компатибилни свим наменама, 
укључујући и зоне јавних зелених површина и заштитног 
зеленила.

 Станице за снабдевање горивима (пумпе за 
течно гориво и гасне станице) се могу градити уз 
постојеће јавне путеве у свим зонама, ако су задовољени 
локацијски услови и прописане законске обавезе.

 Нови објекти и нови делови постојећих објеката 
нестамбене намене (пословни, комерцијални, услужни, 
занатски, производни, комунални и др. објекти), могу 
се градити у свим зонама, ако нису у супротности са 
карактером претежне намене и ако се изградњом не 
нарушавају услови животне средине, као ни други 
урбанистички параметри који важе у конкретној зони.

 Улични коридори (са јавном саобраћајном и 
комуналном инфраструктуром) прожимају целокупно 
грађевинско подручје, а остале саобраћајне површине 
(колски и пешачки прилази, манипулативни платои и 
паркинзи) су саставни део свих насељских зона.

 Објекти компатибилне намене могу бити 
заступљени у потпуности на појединачној грађевинској 
парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила 
за изградњу дефинисана за претежну намену земљишта 
у зони.

 При планирању пожељно је урадити процену 
усклађености постојећих и планираних намена, а затим 
позиционирати сваку намену тако да се промовише 
компатибилност и да се избегне конфликт.

 Горе наведено могуће је реализовати уз 
поштовање адекватног инфраструктурног опремања, 
као и поштовање високих еколошких стандарда.

2.1. СТАНОВАЊЕ

2.1.1. Породично становање

 Део предметног простора намењен је становању 
у породичним стамбеним објектима приземним или 
спратним макс. П+2+Пк (приземље+две етаже+ 
поткровље). Изградња сутерена могућа је ако не 
постоје сметње геомеханичке и хидротехничке природе. 
Максимална висина породичног стамбеног објекта 
не може прећи 12,00 m. Површина дела намењеног 
пословању у склопу објекта намењеног породичном 
становању размотриће се на конкретним случајевима.

2.1.2. Породично становање са делатношћу мале 
привреде

 У зони породичног становања са делатношћу 
мале привреде основно је да се у оквиру основног типа 
становања морају обезбедити просторни услови и за 
обнављање производних активности које су везане са 
услужним делатностима (мањи услужни и производни 
капацитети, итд.) који не загађују животну средину и не 
ометају преовлађујућу намену - становање. Величина 
као и просторна организација дела који се намењује 
пословању у склопу овог садржаја, разматраће се у 
конкретним случајевима, зависно од величине парцеле, 
положаја у ширем окружењу, комуналне опремљености 
и задовољења аспекта заштите човекове средине. Код 
овог вида становања треба посебно водити рачуна о 
организацији и уређењу парцела породичног становања. 
Садржаји на парцели не смеју да утичу на аерозагађење, 
а озелењавање и начин ограђивања парцеле треба да 
допринесу квалитетнијем и лепшем микроамбијенту 
стамбеног дела блока.

2.1.3. Вишепородично становање 

 Зона вишепородичног становања је формирана 
у делу блока бр. 11 у ком су затечени објекти 
вишепородичног становања. Ови објекти се задржавају 
са могућношћу реконструкције у постојећим габаритима. 

2.2. РАДНИ САДРЖАЈИ

2.2.1. Радне површине

 У оквиру просторно-функционалне целине 
могуће је формирати подцелине. Постојећи садржаји се 
задржавају (са могућношћу реконструкције, доградње 
и изградње) и планирају нови садржаји. Планом се даје 
могућност изградње пословних, производних, пословно-
производних, производно-услужних делатности.

 У оквиру радних површина могућа је изградња 
следећих садржаја:
- производни погони,
- трговинска делатност,
- сервисно-складишни терминали,
- садржаји логистичке подршке производње (шпедиција, 
услужно складиштење, сервиси, итд.),
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- техничке службе одржавања и оправке средстава и 
опреме (прање, одржавање и оправка возила, друмске 
ваге и др.).

2.2.2. Комерцијално - услужне, туристичко-
рекреативне и пословне делатности

 У блоку бр. 96 предложене су наведене 
делатности, с обзиром на положај блока у простору, 
изграђене садржаје, добру саобраћајну повезаност.

 У оквиру блока бр. 96 могућа је изградња 
следећих садржаја:
- пословно управљачки систем зоне (савремени 
пословно-административно-информациони систем),
- продајни простори (савремени трговински центри),
- смештајно услужне делатности (хотел, мотел, 
ресторани, рекреативне површине, Wellness&Spa 
центар, итд.),
- помоћне и сервисне службе (царинске, санитарне, 
банкарске, поштарске, службе осигурања и др.),
- техничка служба (сервиси, снабдевање горивом, прање 
возила, итд.),
- мањи објекти производног занатства.

2.3. ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОРИ

2.3.1. Заштитно зеленило 

 У блоку бр. 11 предвиђена је и површина 
намењена заштитном зеленилу (бивше позајмиште 
глине, тј. циглане). Након техничке рекултивације 
која подразумева довођење ове површине у пређашње 
стање насипањем, потребно је извршити и биолошку 
рекултивацију која ће обухватити садњу зеленила.

 Главна функција ове зелене површине је 
стварање тампон зоне између породичног становања 
и радног комплекса, што ће утицати на смањење 
неповољних услова микросредине - ублажавање 
доминантних ветрова, смањење индустријског загађења 
и неповољног дејства саобраћаја и везивање земљишта. 
У оквиру ове површине треба обезбедити просторе за 
миран одмор, изграђена дечија игралишта, спортске 
терене, травњаке за игру и одмор, које треба опремити 
вртним мобилијаром. 

 Уз саобраћајнице ће се формирати зелени 
заштитни појасеви,у складу са наменом и просторним 
могућностима, који ће унапредити микроклиматске 
и санитарно хигијенске услове простора, чиме ће се 
обезбедити функција баријере у евентуалном промету 
загађујућих материја и буке. 

2.3.2. Државни пут IIa реда бр. 126 (главнa насељскa 
саобраћајницa)

 У оквиру саобраћајних површина у обухвату 
Плана налази се државни пут II реда бр. 126 - (када се 
реализује обилазница: главна насељска саобраћајница 
од km 22+365 до кружне раскрснице на km 23+409, 

после ове стационаже саобраћајница је државни пут) 
који третиране садржаје североисточне радне зоне 
повезује са окружењем (преко приступних и сервисних 
саобраћајница).

2.3.3. Општински пут 

 У оквиру саобраћајних површина у обухвату 
Плана налази се општински пут који повезује ДП бр.125 
преко изграђених радних садржаја (зона уз ДП бр.125) 
са ДП бр.126. 

2.3.4. Планирана обилазница ДП

 Коридор (траса) планиране обилазнице пролази 
кроз блокове бр. 36 и 94, а њена основна функција је 
измештање транзита из ужег градског подручја из 
правца север-исток. Траса планиране обилазнице 
укршта се у нивоу са планираном главном насељском 
саобраћајницом (садашњим ДП бр. 126).

 Постојећи и планирани садржаји радне 
зоне преко планираних приступних и сервисних 
саобраћајница имаће одговарајући број прикључака на 
планирану обилазницу.

2.3.5. Магистрална железничка пруга

 Део трасе магистралне пруге бр.105 / Е-85, 
деоница Нови Сад - Суботица, налази се у обухвату, где 
су укрштања са саобраћајницама – ДП бр.126 (главна 
нсељска саобраћајница) дефинисана денивелацијама 
(подвожњацима) у улицама Војводе Путника – траса ДП 
бр.126 и Бранка Радичевића. 

2.3.6. Индустријска пруга

 Планом Генералне регулације насеља Инђија 
предвиђена је могућност формирања индустријске 
пруге (индустријских колосека) из железничке станице 
Инђија, за повећање саобраћајне атрактивности 
радних садржаја између два саобраћајно најзначајнија 
магистрална коридора (брза пруга и ауто-пут Е-75). 
 На овај начин се отвара могућност формирања 
мултимодалног чворишта (интегрално повезивања пут-
пруга) у оквиру североисточне радне зоне.

 Резервисан простор ове зоне омогућује 
формирање не само индустријске пруге, већ и 
саобраћајно-манипулативних површина и подсистема 
за фунционисање претоварних и осталих транспортно-
логистичких операција. 

2.3.7. Сервисне саобраћајнице

 Основна функција сервисних саобраћајница 
уз државни пут бр. 126 и планирану обилазницу, чија 
је обавезна изградња с обзиром на функцију, значај и 
попречни профил (2 х 3,25 m за сваки смер) саобраћајнице 
на коју се везују, је обезбеђење квалитетног повезивања 
интерног (теретног и осталог) саобраћаја са државном 
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путном мрежом - ДП II реда бр. 126 и преко петље Инђија са ауто-путем А1 Е-75.

 Осим квалитетног повезивања значајна функција ових саобраћајница је и безбедно и неометано прикључење 
радних садржаја преко тачно утврђеног броја саобраћајних прикључака, без утицаја на саобраћај и ниво услуге на 
државном путу, као и омогућавање повезивања свих садржаја у обухвату са остатком насеља немоторним путем 
(пешачке, бициклистичке стазе и трим стазе). 

2.3.8. Приступне саобраћајнице

 Основна функција планираних приступних саобраћајница је да обезбеди адекватно саобраћајно прикључење 
радних комплекса (површина) на планирану обилазницу и постојећи државни пут (преко сервисних саобраћајница), 
приступ постојећим стамбеним садржајима, неометано функционисање интерног саобраћаја унутар блокова за сва 
возила која се очекују док у блоковима бр. 11, 93, 95, 96 имају и функцију приступа планираном индустријском 
колосеку.

2.3.9. Комплекс трафостанице

 Намена овог стратешког објекта је снабдевање електричном енергијом пре свега значајног конзума нових 
радних зона, као и прихватање дела конзума ТС 110/20kV „Инђија1“, која ради под значајним оптерећењем, а у 
циљу обезбеђења квалитетног и поузданог напајања потрошача. У оквиру овог комплекса егзистираће пословни 
објекат, разводно високонапонско и средњенапонско постројење, интерне саобраћајнице и зелене површине.

2.3.10. ГМРС

 Постојећа ГМРС „Инђија“ је капацитета 18500m3/h природног гаса и у овом тренутку њен степен 
искоришћености износи око 75-80%. Капацитет ГМРС „Инђија“ се може додатно повећати повишењем излазног 
притиска из ГМРС са 6 на 10 bara, чиме је могуће додатно обезбедити 3000-4000m3/h природног гаса, стога 
реконструкција ГМРС у овом смислу у наредном планском периоду није потребна.

 За комплекс ГМРС „Инђија“ формирана је посебна парцела.

2.4. БИЛАНС ПОВРШИНА
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3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

 Планиране објекти и површине јавне намене у границама обухвата Плана су:
- државни пут бр. 126,
- општински пут,
- планирана обилазница,
- индустријска пруга,
- главна насељска саобраћајница, (и део зоне магистралне пруге-подвожњак),
- сервисне саобраћајнице,
- приступне (интерне) саобраћајнице,
- комплекс трафостанице, разводно чвориште,
- ГМРС,
- заштитно зеленило.

 Површине – парцеле јавне намене се образују од следећих парцела:
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 У случају неслагања пописа катастарских 
парцела, меродаван је графички приказ.

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 
СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА 
ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

 Планом регулације дефинисане су регулационе 
линије планираних површина/парцела јавне намене.

 Регулационе линије су дефинисане постојећим 
међним тачкама као и аналитичким елементима 
(графички приказ број 2.3. Регулационо-нивелациони 
план са аналитичко-геодетским елементима за 
обележавање, грађевинске линије и спратност објекта 
и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним 
попречним профилом).

 Графички приказ је израђен на дигитално-
катастарској подлози достављеној од стране Службе за 
катастар непокретности Инђија.

Списак координата новоодређених међних тачака

Број тачке Y X
1 7432597.79 4991814.22
2 7432612.17 4991784.24
3 7432592.37 4991775.12
4 7432559.67 4991774.65

5 7431949.60 4991493.83
6 7431813.57 4991453.23
7 7431907.16 4990902.76
8 7431788.78 4991333.68
9 7431781.03 4991361.71
10 7431726.25 4991370.88
11 7431685.30 4991369.66
12 7431795.26 4991398.03
13 7431750.22 4991423.31
14 7431131.78 4991101.81
15 7431357.07 4990637.60
16 7431360.67 4990617.09
17 7431432.44 4990433.13
18 7430649.07 4990052.24
19 7430362.71 4990642.76
20 7430414.18 4990667.97
21 7430387.49 4990722.99
22 7430406.57 4990732.24
23 7430421.80 4990756.17
24 7431112.47 4991092.46
25 7430329.44 4990711.37
26 7430296.85 4990695.60
27 7430161.84 4989814.88
28 7429840.61 4990469.22
29 7429843.97 4990476.40
30 7429756.40 4990455.44
31 7429768.98 4990429.84
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32 7429785.09 4990437.74
33 7429803.81 4990446.93
34 7429807.46 4990448.73
35 7429795.20 4990417.13
36 7429799.69 4990419.32
37 7429938.60 4990138.04
38 7429950.52 4990113.90
39 7430170.22 4989797.82
40 7430074.26 4989751.28
41 7429692.21 4989987.19
42 7429680.28 4990011.38
43 7429518.28 4990339.97
44 7429491.90 4990327.15
45 7429832.19 4989633.69
46 7429846.89 4989607.49
47 7429225.05 4989321.23
48 7429189.77 4989304.52
49 7429561.36 4989501.46
50 7429550.28 4989523.54
51 7429439.74 4989749.47
52 7429432.02 4989764.54
53 7429429.15 4989770.20
54 7429338.56 4989956.98
55 7429319.23 4989987.06
56 7429306.31 4990007.62
57 7429261.78 4990098.32
58 7429234.76 4990107.91
59 7429255.57 4990095.61
60 7429267.31 4990070.54
61 7429302.17 4989996.31
62 7429346.78 4989906.22
63 7429306.20 4989408.75
64 7429304.31 4989412.25
65 7429301.79 4989410.89
66 7429015.05 4990023.39
67 7428994.63 4990038.22
68 7428995.99 4990038.87
69 7428993.65 4990043.77
70 7428995.01 4990044.59
71 7428986.17 4990060.37
72 7428977.87 4990077.49
73 7428992.61 4990067.21
74 7428988.37 4990075.68
75 7428985.65 4990081.16
76 7431743.15 4991451.18
77 7431755.77 4991479.51
78 7431751.97 4991495.52
79 7431720.61 4991481.32

80 7431701.64 4991453.32
81 7431468.47 4991340.52
82 7431448.70 4991330.96
83 7431101.85 4991163.15
84 7430747.75 4991891.71
85 7430734.64 4991918.71
86 7431557.30 4992340.17
87 7431561.77 4992320.10
88 7431569.80 4992284.01
89 7431549.62 4992274.22
90 7431529.74 4992271.21
91 7429932.31 4991529.36
92 7429903.65 4991515.28
93 7430300.36 4990772.41
94 7430272.90 4990759.10
95 7429945.33 4990600.30
96 7429904.39 4990603.26
97 7429895.31 4990598.85
98 7429909.46 4990569.08
99 7429866.07 4990548.02
100 7429863.04 4990554.25
101 7429824.23 4990535.35
102 7429740.12 4990488.66
103 7429691.45 4990470.49
104 7429663.46 4990461.31
105 7429656.78 4990474.67
106 7428857.60 4991007.49
107 7428848.92 4991025.39
108 7429108.88 4990416.30
109 7428984.53 4990354.99
110 7429078.79 4990162.60
111 7429005.58 4990257.58
112 7428992.98 4990251.22
113 7428646.68 4990922.44
114 7428500.42 4990851.99
115 7428436.07 4990795.68
116 7428511.31 4990641.01
117 7428750.47 4990161.44
118 7428988.15 4990058.51

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

 Планом нивелације дефинисане су коте 
прелома и нагиби нивелета саобраћајница у зони 
државног пута IIа реда бр. 126, коте прелома и нагиби 
нивелете сервисних и приступних саобраћајница као и 
коте прелома и нагиби нивелете планиране обилазнице 
државног пута.

 Нивелационим решењем су дате смернице 
нивелације којих се у фази пројектовања треба начелно 
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придржавати. За израду пројектне документације 
подужни нагиб саобраћајнице дефинитивно утврдити 
након геомеханичких испитивања терена.

 Коте генералне нивелације код израде и 
реализације пројекта обавезно преносити са постојеће 
државне нивелманске мреже.

4.3. ПРЕДЛОГ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

 На основу новоодређених регулационих линија 
деобом се од постојећих парцела у обухвату Плана 
образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, 
или добијају нову намену.

 Од парцела насталих деобом, које добијају 
нову намену, и постојећих парцела препарцелацијом 
се образује нова јединствена грађевинска парцела 
површине јавне намене – парцеле приступних и 
сервисних саобраћајница, обилазнице, индустријске 
пруге и заштитног зеленила.
Парцелацију и препарцелацију грађевинских парцела 
и формирање нових грађевинских парцела спроводити 
израдом Пројеката парцелације/препарцелације.

 Величина парцеле намењене изградњи 
привредних капацитета мора бити довољна да прими све 
садржаје који су условљени конкретним технолошким 
процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање 
дозвољеног индекса изграђености и степена заузетости 
земљишта.

5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА 
ПРИКЉУЧЕЊЕ 

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре

 Сви садржаји североисточне радне зоне 
(постојећи и планирани) ће бити везани на државни 
пут IIa реда бр. 126 /Р-109 преко система сервисних 
саобраћајница која ће имати одговарајући број 
саобраћајних прикључака. За приступ са јужне стране 
у наредном периоду користиће се нови саобраћајни 
капацитет – обилазница државног пута (када се 
приступи њеној реализацији) преко одговарајућег броја 
прикључака, што се може у саобраћајно-функционалном 
смислу сматрати врло повољним с обзиром на значај и 
будућу намену посматраног подручја.

 На предметној локацији налазе се одређени 
(изграђени) објекти саобраћајне инфраструктуре, 
који ће се задржати, а планира се комплетирање 
(изградња и реконструкција) недостајуће саобраћајне 
инфраструктуре: саобраћајница, површина за кретање 
немоторног саобраћаја (пешачко-бициклистичких 
површина). 

 Саобраћајнице у оквиру коридора постојећих и 
планираних саобраћајних капацитета (површине за јавне 
намене), које повезују комплекс радне зоне са насељем, 
својим везама са хијерархијски више рангираним 
насељским саобраћајницама омогућиће квалитетну и 
безбедну саобраћајну доступност свим планираним 
садржајима. 

 Основну везу целог комплекса радне зоне са 
категорисаном путном мрежом и насељским системом 
саобраћајница чиниће систем сервисних саобраћајница 
са одговарајућим бројем прикључака на ДП IIa реда 
бр. 129/Р-109 у примереном саобраћајном ритму. Због 
постојеће/планиране изграђености (производни и 
складишни комплекси, становање у зони железничке 
станице), као и сложености саобраћајног решења, 
близине магистралне пруге, ауто-пута А1 Е-75 
(некадашњи путни и железнички коридор Х) на 
северозападном и југоисточном делу предвиђене су 
манипулативне површине за окретање. Такође као 
саобраћајница за приступ у северни део радне зоне (део 
становања који би овим решењем остао без прикључка 
на насељску мрежу), уз индустријски колосек планирана 
је приступна саобраћајница паралелно са колосеком, са 
елементима који ће обезбедити доступност парцелама 
рада, омогућити и испунити све евентуалне транспортне 
захтеве корисника. Такође планирано је осим изградње 
подвожњака на укрштају пруге и државног пута бр. 
126 (улица Војводе Путника), и изградња подвожњака 
(улица Бранка Радичевића) за искључиво интернасељски 
колски и пешачко - бициклистички саобраћај. 

 Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је 
конципирано тако да се избегну директна сукобљавања 
саобраћајних струја на саобраћајницама са значајним 
постојећим/ перспективним саобраћајним токовима 
(ГНС - траса ДП бр. 126 кроз насеље, обилазница 
државних путева), са системом сервисних саобраћајница 
и уз минималан број укрштања. Укрштање са значајним 
саобраћајним капацитетима (обилазница) су планирана 
као кружне раскрснице са раздвајањем саобраћајних 
струја, чиме се постиже вишеструки ефекат кроз:
- повећање безбедносних параметара (смањење броја 
конфликтних тачака),
- већи капацитет самог укрштања у односу на класичну 
раскрсницу,
- естетски и визуелни капацитет самог укрштања.

 Планским – ситуационим решењем у оквиру 
обухвата – блокови бр. 11, 35, 36, 37, 38, 90, 93, 94, 95 и 
97 планирана су укрштања - саобраћајни прикључци са 
државним путем бр. 126 са стационажама:

km 23+409  постојећи укрштај радне зоне са ДП бр. 
126 - кружна раскрсница са обилазницом око Инђије

km 25+615 постојећи укрштај радне зоне са ДП бр. 
126 – кружна раскрсница 

km 22+432 - десно  постојећи прикључак 
насељске мреже на ДП бр. 126 - прикључак 
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Житосрема ад – Индустријски пут

km 22+495 - десно  постојећи прикључак насељске 
мреже на ДП бр. 126 - улица Саве Ковачевића

km 22+591 - десно  постојећи прикључак насељске 
мреже на ДП бр. 126 - прикључак ОЗЗ Срем

km 22+741 - десно  постојећи прикључак насељске 
мреже радне зоне са ДП бр.126 - улица Старца Вујадина

km 23+076 - десно  планирани прикључак радне 
зоне са ДП бр. 126 

km 23+663 - десно  постојећи прикључак радне 
зоне са ДП бр. 126 – прикључак Terra production 

km 23+968 - десно  планирани прикључак радне 
зоне са ДП бр. 126 

km 24+597 - десно  постојећи прикључак радне 
зоне са ДП бр. 126 – прикључак Martini gradnja doo

km 24+863 - десно  планирани прикључак радне 
зоне са ДП бр. 126 

km 25+329 - десно  постојећи прикључак радне 
зоне са ДП бр. 126 – прикључак Тradeunique 

km 22+374 - лево  постојећи прикључак насељске 
мреже радне зоне са ДП бр. 126 - улица Каменова

km 22+607 - лево  постојећи прикључак насељске 
мреже радне зоне са ДП бр. 126 - улице Пинц 1 и Бранка 
Бајића

km 22+777 - лево  постојећи прикључак насељске 
мреже радне зоне са ДП бр. 126 - улица Пинц 2

km 22+902 - лево  постојећи прикључак ССГ 
НИС АД са ДП бр. 126 (улаз km 22+927, излаз km 
22+880)

km 23+216 - лево  постојећи укрштај радне зоне 
са ДП бр. 126 – прикључак Агроунија АД

km 23+298 - лево  постојећи прикључак насељске 
мреже радне зоне са ДП бр. 126 - улица Стефана Немање 

km 23+816 - лево  постојећи укрштај радне зоне 
са ДП бр. 126 –  прикључак Летач доо

km 23+968 - лево  планирани укрштај радне зоне 
са ДП бр. 126 – 
km 24+863 - лево  планирани укрштај радне зоне 
са ДП бр. 126 – 

km 26+289 - лево  постојећи укрштај радне зоне 
са ДП бр. 126 –  прикључак Fashion park Outlet

 До реализације планираних прикључака, 
раскрсница и свих осталих садржаја који ће чинити 
јединствени саобраћајну мрежу (категорисани путеви, 
приступне и сервисне саобраћајнице, чворови и 
прикључци) североисточне радне зоне, користиће се 
саобраћајнице и прикључци који су већ изграђени/
утврђени, уз прилагођавање, фазну реализацију и 
постепено функционално укључивање у саобраћајни 
систем.

 Можемо рећи да за формирање садржаја 
путног-друмског саобраћаја, као основног транспортног 
система насељске мреже, на предметној локацији постоје 
одговарајући просторни и урбанистички елементи који 
ће омогућити функционално повезивање свих интерних 
кретања унутар комплекса, а такође и омогућити 
квалитетну и безбедну друмску везу са окружењем. 

 У оквиру површина за јавне намене - 
обилазнице, сервисне и приступних саобраћајнице, 
предвиђена је изградња комплетног попречног профила, 
са свим потребним геометријским и нивелационим 
елементима (видети графички прилог), док је у оквиру 
регулационе ширине државног пута бр.126 потребно 
применити реконструктивне мере одржавања свих 
елемената попречног профила. Овим ће се омогућити 
безбедно и неометано кретање свих друмских превозних 
средстава (путничких, теретних и ургентних возила) у 
свим временским условима, обезбеђење одговарајућег 
одводњавања са свих саобраћајних површина, уз 
одговарајући ниво услуге.

 У оквиру регулационе ширине сервисне 
саобраћајнице планиране су површине за кретање 
немоторног сабраћаја (пешачке, бициклистичке и трим 
стазе), што има за циљ повећање безбедности кретања 
свих учесника у саобраћају, као и задржавање високог 
нивоа услуге на предметној деоници ДП бр.126.

 Пратеће садржаје јавног пута (насељска 
саобраћајна мрежа) као што су саобраћајни терминали 
за снабдевање горивима (ССГ-ма) могуће је реализовати 
у зонама свих саобраћајница уз испуњавање 
следећих услова: саобраћајно-техничких, просторно-
урбанистичких, еколошких, естетско-визуелних и др., 
као и уз претходно прибављену сагласност и услове 
саобраћајног прикључења управљача на предметну 
сервисну саобраћајницу. 

 У оквиру регулационих ширина приступних 
саобраћајница унутар обухваћених блокова нису 
планиране посебне површине за кретање бициклиста. 
С обзиром на очекивану бројност и дефинисану 
ширину коловоза не постоји економска оправданост 
изградње посебних стаза зе кретање бицикала. Уколико 
дође до промене саобраћајне ситуације (значајно 
повећање броја бициклистичких кретања) у оквиру 
делова и/или комплетних блокова у обухвату ове зоне, 
постоји довољно простора у регулацијама приступних 
саобраћајница за имплементацију потребних капацитета 
(бициклистичких стаза). 
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 Железнички саобраћај, с обзиром на планска 
решења из планова вишег реда ће се морати у оквиру 
ове зоне редефинисати, посебно у делу укрштања 
магистралне пруге и постојећег државног пута бр. 
126, као главне насељске саобраћајнице. Узимајући у 
обзир постојећу изграђеност, расположив простор, али 
и важност магистралне пруге велике брзине, постојеће 
и перспективно саобраћајно оптерећење на путу и 
прузи предлаже се денивелисано укрштање пут/пруга – 
подвожњак.

 Такође планским решењем дата је могућност и 
резервисан је простор за изградњу индустријске пруге, 
са одговарајућим саобраћајно-логистичким садржајима, 
манипулативним површинама и објектима. С обзиром 
на постојеће радне садржаје, индустријске погоне, 
инфраструктурну опремљеност и будућу тражњу за 
радним садржајима и саобраћајницама, функционалност 
оваквог решења је потпуно оправдана.

5.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре

 Општи услов за изградњу/реконструкцију 
саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних пројеката 
и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне 
капацитете уз придржавање одредби:
- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 
и и 95/18-др. закон);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-
УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС, 24/18, 41/18, 87/18 
и 23/19);
- Закона о железници („Службени гласник РС“, број 
41/18);
- Закона о безбедности у железничком саобраћају 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/18);
- Закона о интероперабилности железничког система 
(„Службени гласник РС“, број 41/18);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 
елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 
50/11);
- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим 
условима за изградњу, одржавање и експлоатацију 
аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени 
гласник РС“, број 7/17); 
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.

Правила за изградњу/реконструкцију објеката у зони 
државног пута II реда бр.126 (део главне насељске 
саобраћајнице до стационаже ДП - km 23+409) 

 У оквиру коридора државног пута потребно је 
обезбедити програмско-планске и саобраћајне елементе 
за реализацију изградње/реконструкције државног пута 
II реда бр. 126: 
- рачунска брзина од 50 km/h,
- ширина проточне саобраћајне траке   3,25 m,
- ширина траке за улив/излив  (мин. 3,0) 3,25 m,
- ширине банкине    1,2 m,

- издигнуте ивичњаке/ивичне траке ширине 0,25  m,
- пешачка стаза ширине       2,5  m,
- бициклистичка стаза ширине      1,0  m.

 Прикључење комплекса радне зоне на државни 
пут IIa реда бр. 126 извести на утврђеним стационажама 
са следећим елементима:
- двосмерни прикључци у ширини од мин. 7,0 m, са 
одговарајућим геометријским елементима (одговарајући 
радијуси прикључења на основу криве трагова 
меродавног возила R= 12,0 m и даљина прегледности од 
мин. 120 m),
- коловозна конструкција са истом носивошћу као и 
државни пут (осовинско оптерећење од 115 kN),
- саобраћајно оптерећење на саобраћајним прикључцима 
> 250 возила/сат.

Услови укрштања инсталација са државним путем

- Укрштање са државним путем планирати, пројектовати 
и извести искључиво методом механичког подбушивања 
испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног 
материјала у прописаној заштитној цеви,
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини 
између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно 
спољних ивица коловоза који је изграђен/реконструисан 
у ширинама утврђеним важећим законима, прописима и 
стандардима) увећана за по 3,0 m са сваке стране,
- минимална дубина од најниже горње коте коловоза до 
горње коте инсталације - заштитне цеви, износи 1,35 - 
1,5 m,
- минимална дубина мерена од коте дна путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) до горње коте 
заштитне цеви износи 1,2-1,35 m, 
- укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја 
постојећих инсталација мин. 10,0 m.

Услови паралелног вођења инсталација са државним 
путем
 
- Предметне инсталације морају бити постављене 
минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила 
јавног пута – ножице насипа, или спољне ивице канала 
за одводњавање, изузетно од ивице реконструисаног 
коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања 
коловоза, 
- на местима где није могуће задовољити услове из 
претходног става мора се испројектовати и извести 
адекватна заштита трупа предметног пута, 
- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, 
косинама усека и насипа, кроз јаркове и локације које 
могу бити иницијалне за отварање клизишта,
- обавезна резервације земљишта за проширење 
државног пута.

Услови постављања дрвећа, ограда и засада поред 
јавних путева 

- Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу 
се тако да не ометају прегледност јавног пута и не 
угрожавају безбедност саобраћаја.
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 За све предвиђене интервенције и инсталације 
које се воде кроз земљишни појас – парцелу државног 
пута потребно је обратити се управљачу државног пута 
у циљу прибављања пројектних услова (сагласности) 
за израду пројектне документације, изградњу и 
постављање истих, а све у складу са важећом законском 
регулативом. 

Правила за изградњу објеката у зони планиране 
обилазнице

 У оквиру коридора државног пута потребно је 
обезбедити програмско-планске елементе за реализацију 
изградње обилазнице државног пута I реда бр. 126:
- рачунска брзина од 80 km/h,
- ширина проточне саобраћајне траке (ДП)       3,25 m,
- ширина траке за уливање (на ДП) (мин. 3,0)   3,25 m,
- ширина траке за изливање (на ДП) (мин. 3,0) 3,25 m,
- ширине банкине (ДП)            1,2 m,
- издигнуте ивичњаке/ивичне траке ширине      0,35 m,
- ширина коловоза аутобуског стајалишта          3,0 m.

 У оквиру реализације прикључака и самог 
државног пута основни елементи за саобраћајно 
пројектовање су следећи:
- рачунска брзина у оквиру зоне прикључења од 60 km/h,
- саобраћајно оптерећење на државном путу > 250 - 500 
возила/сат,
- коловозна конструкција за осовинско оптерећење од 
115 kN,
- подизање ограда и дрвеће поред пута је у функцији 
омогућавања прегледности и без утицаја на безбедност 
саобраћаја,
- заштитна ширина за постављање стубова јавне расвете 
је 1,5 m (за рачунску брзину од 60 km/h) од ивице 
коловоза државног пута,
- дужина нише за аутобуско стајалиште 13,0 m за један, 
односно 26,0 m за два или за зглобни аутобус. 

Правила за изградњу објеката у зони сервисних 
саобраћајница

 У оквиру коридора сервисних саобраћајница 
потребно је обезбедити просторно-планске и саобраћајне 
елементе за изградњу:
- рачунска брзина од 60 km/h,
- саобраћајних трака ширине 2х3,0 m,
- издигнуте ивичњаке или ивичне траке ширине 0,25 m,
- сви елементи саобраћајница за саобраћајно оптерећење 
> 250 возила/сат,
- са полупречницима лепеза у зони прикључења 
утврђеним на основу криве трагова меродавног возила 
које ће користити предметни саобраћајни прикључак 
(шлепер са приколицом),
- са коловозном конструкцијом димензионисаном за 
осовинско оптерећење од најмање 115 kN по осовини,
- изградња окретница са одговарајућим елементима на 
основу меродавног возила (шлепер са приколицом),
- пешачке стазе ширине 2,5 m,
- бициклистичке стазе ширине 1,0 m,
- трим стазе за рекреативна кретања (брзи ход, трчање) 

ширине 2,0 m.

Правила за изградњу објеката у зони приступних 
саобраћајница

 У оквиру коридора приступних саобраћајница 
потребно је обезбедити просторно-планске и саобраћајне 
елементе за изградњу:
- рачунска брзина од 60 km/h,
- ширине саобраћајних трака од 2х3,0 (2,5) m,
- издигнуте ивичњаке или ивичне траке ширине 0,25 m,
- сви елементи саобраћајница за саобраћајно оптерећење 
> 250 возила/сат,
- са полупречницима лепеза у зони прикључења 
утврђеним на основу криве трагова меродавног возила 
које ће користити предметни саобраћајни прикључак 
(шлепер са приколицом),
- са коловозном конструкцијом димензионисаном за 
осовинско оптерећење од најмање 115 kN по осовини,
- пешачке стазе ширине 1,5 m.

Правила за изградњу објеката у зони железничке 
пруге

Магистрална железничка пруга 

 Услови за изградњу магистралне железничке 
пруге (за велике брзине) су дефинисани у оквиру планске 
и техничке документације за овај инфраструктурни 
систем.

Индустријска пруга пројектно-програмски елементи:

- рачунска брзина Vrac (km/h)  60 km/h,
- ширина колосека   1,435 m,
- минимални полупречник кривине Rмин (m) 180 m,
- максимални нагиб нивелете        25 (‰), 
- носивост пруге              (150) 180 kN.

 Остале пруге (индустријски колосеци) 
пројектно-програмски елементи: 
- пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге у 
ширини од 8 m, у насељеном месту 6 m, мерећи од осе 
крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни 
простор у висини од 14 m. Пружни појас обухвата 
и земљишни простор службених места (станица, 
укрсница, стајалишта, распутница и слично) који 
обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације 
и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута;
- инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране 
пруге у ширини од 25 m, мерећи од осе крајњих колосека 
који функционално служи за употребу, одржавање и 
технолошки развој капацитета инфраструктуре;
- заштитни пружни појас у ширини од 100 m (са обе 
стране рачунајући од осе крајњих колосека), где је 
дозвољена изградња по селективном приступу и по 
условима железнице,
- размак између железничке пруге и пута потребно је 
да износи мин. 8,0 m (за постављање свих постројења 
и уређаја за обављење саобраћаја на прузи и путу) 
рачунајући од осовине крајњег колосека до најближе 
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тачке горњег строја пута (банкина).

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА индустријска
пруга (колосек)

ширина коридора (m)
ширина пружног појаса (m)
ширина колосека (mm) 1435 
минимални полупречник кривине 
Rмин (m)

180

макс.нагиб нивелете (˚) 25
носивост (kN) (150)180 
Vrac (km/h) 60

друмски подвожњак
- максимална висина слободног профила     4,7 m,
- ширина проточне саобраћајне траке     3,25 m,
- издигнуте ивичњаке/ивичне траке ширине 0,25  m,
- пешачке стазе ширине  (мин. 1,5)     2,5  m.

подвожњак за колски саобраћај
- максимална висина слободног профила     3,5 m,
- ширина проточне саобраћајне траке     2,75 m,
- издигнуте ивичњаке/ивичне траке ширине 0,25  m, 
- пешачке стазе ширине  (мин. 1,0)     1,5  m.

5.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну 
инфраструктуру

 Грађевинским парцелама обезбедити колски 
прилаз, односно причључак на јавну саобраћајницу, 
минималне ширине у зависности од зоне основне 
намене (дато у поглављу II тачка 2. Правила грађења по 
зонама и целинама), уз сагласност управљача пута. 

5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

5.2.1. Услови за уређење водне и комуналне 
инфраструктуре

 Комуналне инсталације које се планирају 
обухватају Плана су:
- водовод (снабдевање објеката водом и противпожарна 
хидрантска мрежа),
- фекална канализација, 
- кишна канализација.

 Водоводном мрежом потребно је обезбедити 
снабдевање свих објеката питком водом, као и водом 
за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег 
пречника и притиска). 

 Сви новопланирани објекти ће се снабдевати 
водом прикључењем на насељски водоводни систем, 
према условима и сагласностима надлежног комуналног 
предузећа. По потреби извршити реконструкцију 
постојећих уличних водова, како би се обезбедиле 
потребне количине воде. 

 На разматраном простору вода ће се користити 

за санитарне потребе запослених радника, за потребе 
технолошког процеса и за проптивпожарну заштиту. 
Дистрибуционом мрежом водовода се, на разматраном 
простору, у потпуности обезбеђују санитарне потребе 
запослених радника (вода за пиће и одржавање личне 
хигијене). Генерално, дистрибуционом мрежом 
водовода се не обезбеђује вода за технолошке процесе. 
Уколико се на разматраном подручју приступи градњи 
објекта који у свом технолошком процесу захтева воду 
квалитета воде за пиће, потребне количине воде се могу 
обезбедити и из јавног водовода, под условом да се 
предходно провере капацитети водозахватних објеката, 
постројења за прераду воде за пиће, транзитних цевовода 
и дистрибуционе мреже.

 За противпожарну заштиту објеката предвиђена 
је изградња резервоара у којима се чува вода за гашење 
евентуалног пожара. Вода се из ових резервоара захвата 
посебним пумпама и потискује у хидрантску мрежу. 
Прво пуњење и повремено (једном месечно) допуњавање 
ових резервоара је предвиђено водом из јавног водовода. 
Оставља се могућност да хидрантска мрежа неког 
објекта буде директно прикључена на дистрибуциону 
мрежу јавног водовода, под условом да се предходно 
изврше провере капацитета дистрибуционог система и 
прибави сагласност надлежног водовода. 

 Код објеката који имају интерне водоводе или 
хидрантску мрежу која се напаја водом из резервоара, 
није допуштено никакво повезивање интерног водовода 
и јавног водовода (случајеви када јавни водовод 
представља резерву интерном водоводу). Сви токови 
воде из јавног водовода морају бити једносмерни (од 
јавног водовода према месту потрошње). На овај начин 
се жели избећи опасност да вода из интерног водовода 
буде утиснута у дистрибуциону мрежу јавног водовода.

 Фекалном канализацијом ће се омогућити 
одвођење употребљене санитарне воде преко постојећег 
колектора фекалне канализације до црпне станице 
регионалне канализације, одакле се вода потискује 
ка постројењу за пречишћавање отпадних вода. Јавна 
канализација употребљених вода Инђије је формирана 
као посебна канализациона мрежа. Реципијент ових 
вода је регионална канализација Инђија-Пазова. У зони 
Нових Бановаца је планирана изградња регионалног 
постројења за прећишћавање. Крајњи реципијент 
пречишћених вода је река Дунав.

 Објекте јавне канализације на планираном 
простору градити на јавним површинама. На јавну 
канализацију могу бити прикључене само санитарне и 
технолошке отпадне воде. Потребно је спречити да у ову 
канализацију долазе чисте или запрљане атмосферске 
воде из пословног комплекса.

 Технолошке отпадне воде које се упуштају 
у јавну канализацију, са аспекта квалитета, морају 
испуњавати услове прописане одговарајућом 
општинском одлуком, односно својим садржајем и 
примесама, не могу угрозити течење у колекторима 



Број 30, страна број  2200                        Службени лист општине Инђија                        Четвртак 19. децембар 2019.

јавне канализације, нити угрозити планирани биолошки 
поступак на постројењу за пречишћавање отпадних 
вода.

 Генерално се у јавну канализацију прихватају 
воде квалитета комуналних отпадних вода. У јавну 
канализацију могу бити прихваћене и воде које по неким 
од параметара (напр. БПК5) одступају од квалитета 
комуналних отпадних вода уз услов да се предходно 
утврде расположиви капацитети система и прибави 
сагласност надлежног комуналног предузећа.

 Кишном канализацијом треба омогућити 
одвођење атмосферских вода са саобраћајница, 
кровова и осталих површина на предметном простору 
до реципијента, потока Мали Бегеј. Атмосферске 
воде, у зависности од порекла, ће се упуштати у 
реципијент након адекватног третмана. Тако ће се 
зауљене атмосферске воде упуштати у реципијент тек 
након третирања на одгаварајућем уређају (сепаратор, 
таложник). Изливи атмосферских и пречишћених вода 
у реципијенте морају бити изведени тако да не дође до 
деградирања и нарушавања стабилности обала потока.

 Простор североисточне радне зоне припада 
сливу канала Мали Бегеј који припада сливу канала 
Голубинци-Стари Бановци. Хидраулички елементи 
канала Мали Бегеј у зони улива главног одводног правца 
северо-источне радне зоне су:
- ширина дна канала: 1 метар,
- нагиб косина 1:1,5.

 За изградњу главног колектора јавне 
канализације атмосферских вода прибавити услове 
надлежног водопривредног предузећа. Атмосферском 
канализацијом омогућити одвођење атмосферских вода 
са саобраћајница, кровова и осталих површина унутар 
посматраног подручја до реципијента. Колектори јавне 
канализације се граде као отворени земљани канали, 
отворени бетонски канали и зацевљени канали.
 Атмосферске воде са јавних површина се 
прихватају у јавну канализацију директно и путем 
сливника. Меродавни доток атмосферских вода са 
јавних површина утврдити на основу рачунске кише. 
Атмосферске воде са кровова и покривених површина 
пословног комплекса се у јавну канализацију прихватају 
индиректно, преко ретензионих грађевина изграђених 
унутар пословног комплекса. У јавну канализацију се 
може максимално испуштати 2 l/s по хектару пословног 
комплекса.

 Атмосферске воде из пословног комплекса се 
могу и директно испустити у јавну канализацију под 
условом да се предходно изврши провера транзитних 
капацитета јавне канализације и прибави сагласност 
надлежног комуналног предузећа.

 У јавну канализацију атмосферских вода 
се могу упуштати само условно чисте воде. Воде са 
запрљаних површина морају бити предходно третиране 
у одговарајућим објектима (сепаратори уља, таложници 

и сл.). Садржај уља у третираној води не сме бити већи 
од 0,1 mg/l, суспендованих материја од 35 mg/l итд.

 Уз предходну сагласност надлежног комуналног 
предузећа, у јавну канализацију атмосферских вода, могу 
бити испуштене и условно чисте воде из технолошког 
поступка (напр. расхладне воде) чији квалитет одговара 
IIб класи квалитета воде. 

5.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне 
инфраструктуре

Снабдевање водом
- Пре почетка извођења радова, потребно је извршити 
шлицовање, како би се утврдио тачан положај 
постојећих инсталација, и обавестити надлежно ЈКП, 
како би стручне службе предузећа прецизније одредила 
трасу водоводне и канализационе мреже.
- Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити 
искључиво из јавног водовода. 
- Планирану мрежу јавног водовода у североисточној 
радној зони градити као прстенасту са што мање 
„слепих“ кракова и прикључити на постојеће водоводне 
инсталације, према претходно прибављеним условима и 
сагласностима недлежног комуналног предузећа.
- Трасу водоводне мреже полагати између две 
регулационе линије у уличном фронту, по могућности у 
зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или 
обострано зависно од ширине уличног фронта).
- Трасе ровова за полагање водоводне инсталације 
се постављају тако да водоводна мрежа задовољи 
прописана одстојања у односу на друге инсталације 
и објекте инфраструктуре; минимално растојање од 
других инсталација је 1,2 m, изузетак се врши у зонама 
где није могуће испуњење услова, али тако да не сме 
угрожавати стабилност осталих објеката (мин. 0,5 m).
- Није дозвољено полагање водоводне мреже испод 
објеката високоградње. Минимално одстојање од 
темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угрожава 
стабилност објеката. 
- Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0 
m мерено од горње ивице цеви, а на месту прикључка 
новопланираног на постојећи цевовод, дубину 
прикључка свести на дубину постојећег цевовода.
- Водоводне инсталације се постављају изнад 
инсталација фекалне канализације на одстојању мин. 2 
DN. 
- На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне 
цеви на дужини већој од ширине пута за мин. 1,0 m са 
сваке стране.
- На траси предвидети постављање довољног броја 
надземних противпожарних хидраната.
- Приликом реализације водовода треба се придржавати 
техничких прописа за пројектовање, извођење и 
одржавање мреже.
- По завршеним радовима на монтажи и испитивању 
мреже треба извршити катастарско снимање изграђене 
мреже, а добијене податке унети у катастарске планове 
подземних инсталација. 
- Све асфалтиране и зелене површине вратити у 
првобитно стање након завршених радова.
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- Израдити главне пројекте за реконст. постојеће и 
изградњу нове водоводне мреже.
- Пројектовање и изградњу објеката вршити у 
сарадњи са надлежним ЈКП, а на пројекте наведених 
хидротехничких објеката пробавити сагласност истог.
- За коришћење воде у технолошком поступку 
производње (техничка вода) у планираним радним и 
радно-пословним зонама потребно је обезбедити воду 
из сопствених изворишта - бунара, а воду за санитарно-
хигијенске потребе прикључењем на јавни водовод.

Одвођење атмосферских вода
- Канализацију радити по сепаратном систему.
- Системом канализације атмосферских вода покрити 
цело подручје у обухвату Плана и обезбедити прикључке 
за јавне површине, сва домаћинства и привредне 
субјекте. 
- Атмосферске воде са јавних површина и из домаћинстава 
се директно прикључују на јавну канализацију. 
- Трасе колектора атмосферских вода водити у зеленом 
појасу дуж саобраћајницa, на растојању 1,0 – 4,0 m од 
ивице коловоза. У појасу државног пута бр. 126 и у 
појасу планиране обилазнице предвидети двострано 
вођење канализације.
- Колектори канализације могу бити отворени земљани 
канали, отворени бетонски канали и цеви од савремених 
материјала. Димензије колектора одредити према 
хидрауличком прорачуну.
- Сливнике радити са таложницима за песак или 
предвидети таложнице за песак пре улива у сепаратор 
масти и уља.
- Код одвођења атмосферских вода са површина на 
којима се могу наћи материје које угрожавају квалитет 
атмосферских вода (песак, уља, масти и сл.) изградити 
одговарајуће објекте за пречишћаванје (таложнице, 
хватачи масти и сл.).
- Све радове извести уз претходно прибављене услове и 
сагласности надлежног комуналног предузећа.
- Уређење обала и канала изводити уз претходно 
прибављене услове и сагласности надлежног 
водопривредног предузећа.

Одвођење употребљених вода и атмосферских вода

- Канализацију радити по сепаратном систему.
- Системом канализације употребљених вода покрити 
цело подручје у обухвату Плана и обезбедити прикључке 
за сва домаћинства и привредне субјекте. 
- Планирану канализацију употребљених вода 
прикључити на постојеће и планиране колекторе јавне 
канализације.
- Трасе колектора употребљених вода водити у зеленом 
појасу дуж саобраћајницa, на растојању 1,0 – 4,0 m од 
ивице коловоза.
- За изградњу користити цеви од савремених материјала. 
Минимални пречник уличних канала је Ø 300 mm.
- Минималне подужне падове уличних колектора 
одредити према усвојеном цевном материјалу и пречнику 
тако да се спречи таложење вушеног материјала.
- Дубина каналске мреже на најузводнијем крају мора 
омогућити прикључење потрошача са минималним 

нагибом прикључка и минималном каскадом у 
ревизионом шахту.
- Дубина не може бити мања од 1,20 m од нивелете 
терена.
- Све радове извести уз претходно прибављене услове и 
сагласности надлежног комуналног предузећа.

5.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну 
инфраструктуру

- Снабдевање водом из јавног водовода врши се 
прикључком објекта на јавни водовод.
- Прикључак на јавни водовод врши искључиво 
надлежно ЈКП.
- Прикључак на јавни водовод почиње од споја са 
водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за 
водомер, закључно са мерним уређајем.
- Пречник водоводног прикључка са величином и 
типом водомера одређује ЈКП, а у складу са техничким 
нормативима, важећом Одлуком о водоводу и 
Правилником ЈКП-а.
- Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом 
мора имати засебан прикључак;
- Прикључке новопланираних пословних, стамбених 
и осталих објеката на насељски водоводни и 
канализациони систем, извести према претходно 
прибављеним условима и сагласностима надлежног 
комуналног предузећа.
- Водоводну мрежу унутар комплекса полагати у 
складу са условима који важе за изградњу на јавном 
грађевинском земљишту.
- Дистрибутивну мрежу полагати у путном појасу 
интерних саобраћајница.
- Прикључке на јавни водовод извршити цевоводом 
максималног пречника .... преко водомерног шахта који 
се поставља унутар комплекса, на приступачном месту, 
на 1 m од регулационе лињије. Уколико је допуштено 
захватање воде и за хидрантску мрежу, пречник 
прикључног цевовода може бити већи, а у водомерни 
шахт се уграђује комбиновани водомер.
- Прикључење на канализацију употребљених вода 
вршити путем шахта, са каскадом минимум 10 cm. 
Шахт треба да буде прилагођен за узорковање воде. Код 
корисника који имају и сопствене водозахватне објекте, 
испред прикључка уградити мерач протока воде са 
интегратором.

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5.3.1. Услови за уређење електроенергетске 
инфраструктуре

 За потребе напајања електричном енергијом 
потрошача у обухвату Плана потребно је изградити 
20kV средњенапонску мрежу и трафостаницe 20/0,4kV 
напонског преноса. 20kV мрежу за напајање нових 
трафостаница обезбедити подземним кабловима из 
будуће трафостанице 110/20kV „Инђија 2“, по условима 
надлежне Електродистрибуције у Руми.

 Од трафостаница 20/0,4kV вршиће се 
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развод нисконапонским кабловским водовима до 
новопланираних потрошача. 

 Надземну средњенапонску мрежу у обухвату 
Плана по потреби каблирати, а трасе су предвиђене дуж 
саобраћајница у уличним коридорима.

 Постојећи 20kV надземни вод Инђија-Нови 
Сланкамен ће се каблирати од постојећег челично-
решеткастог стуба који се налази поред објекта 
„Гумапласт“, закључно са последњим стубом далековода 
до ауто-пута Е-75. Такође је потребно каблирати и 
постојећи 35kV далековод до РП „Инђија Мини“. 
РП „Инђија Мини“ се задржава као 20kV разводно 
чвориште.

 У случају да се надземни вод задржи, приликом 
изградње у близини надземног вода потребно је 
поштовати Правилник о техничким нормативима 
за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона 1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ“, 
број 65/88) и („Службени лист СРЈ“, број 18/92).

 За потребе напајања електричном енергијом 
купаца у обухвату Плана потребно је изградити нове 
трансформаторске станице, 20/0,4 kV напонског преноса, 
снаге 630 kVA до 2х630 kVA за напајање јавне расвете и 
купаца мањих снага. Напајање купаца веће снаге вршиће 
се из сопствених/индустријских трансформаторских 
станица. 

 Трансформаторске станице се могу градити 
на јавној површини или на осталим површинама уз 
сагласност власника парцела и обезбеђењем службености 
пролаза до објекта трансформаторске станице. 

 Од трансформаторских станица вршиће се 
развод нисконапонским кабловима до планираних 
потрошача. 

 Да би се простор у оквиру обухвата Плана 
привео планираној намени и да би се стекли технички 
услови за прикључење купаца електричне енергије на 
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно 
је изградити недостајуће објекте дистрибутивног 
електроенергетског система (20 kV мрежа, нисконапонска 
мрежа, дистрибутивна трансформаторска станица, 
прикључак).
 Подземна нисконапонска мрежа ће бити 
формирана изградњом подземних нисконапонских 
водова, који ће међусобно повезивати систем кабловских 
прикључних кутија са припадајућим дистрибутивним 
трансформаторским станицама. Систем кабловских 
прикључних кутија ће бити грађен комбиновано, 
постављањем ових кутија на слободностојећа армирано-
бетонска постоља на јавним површинама у путним 
појасевима саобраћајних коридора или њиховом 
уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих 
ограда) објеката купаца. 

 Дуж приступних путева се предвиђа изградња 

мреже јавне расвете.

 Мрежа јавног осветљења ће се каблирати, 
а расветна тела поставити на стубове. За расветна 
тела користити изворе светлости у складу са новим 
технологијама развоја и мерама енергетске ефикасности.

 Заштиту објеката од атмосферског пражњења 
извести у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96).

 Преко дела обухвата Плана прелазе следећи 
далеководи мреже преносног система електричне 
енергије у власништву „Електромрежа Србије“ АД: 
1. 400 kV, бр. 406/1 ТС Нови Сад 3 - РП Младост,
2. 220kV, бр.217/1 ТС Обреновац 3 - ТС Нови Сад 3,
3. 2х110 kV, бр.104/8 ТС Стара Пазова - ТС Инђија 2,
4. 110 kV, бр.104/9 ТС Инђија - ТС Инђија 2.

 У близини обухвата Плана налази се траса 
далековода 400 kV, бр.450 РП Младост-ТС Нови 
Сад 3 Младост-ТС Нови Сад 3, који је у власништву 
„Електромрежа Србије“ АД.

 Према Плану развоја преносног система 
за период од 2019.године до 2028.године и Плану 
инвестиција, планирана је изградња нове ТС 400/110 
kV Београд Запад са припадајућим 400 kV и 110 kV 
расплетима. ТС 400/110 kV Београд Запад се повезује на 
преносни систем по принципу улаз-излаз на далековод 
400 kV бр. 450 РП Младост-ТС Нови Сад 3.

Коришћење обновљивих извора енергије

 У наредном планском периоду потребно је 
стимулисати развој и коришћење обновљивих извора 
енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање 
животног стандарда и заштиту и очување животне 
средине.

 У оквиру радних зона могу се градити 
производни енергетски објекти обновљивих извора 
енергије (соларна енергија, биомаса, биогас, ком. 
отпад и сл.), који ће се на јавну електроенергетску 
мрежу прикључивати преко средњенапонске, односно 
нисконапонске мреже. Соларне електране се могу 
градити као засебни објекти (комплекси), постављањем 
соларних панела на тло, стуб или постављањем соларних 
панела на објекте преко носача. Производни енергетски 
објекти ће се прикључивати кабловским водовима на 
јавну електроенергетску мрежу у складу са условима 
надлежне Електродистрибуције. 

5.3.2. Услови за изградњу електроенергетске 
инфраструктуре

Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже

- Подземну електроенергетску мрежу полагати на 
дубини од најмање 0,8 - 1,0 m;
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- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и 
канализације испод или изнад енергетских каблова;
- хоризонтални размак цеви водовода и канализације 
од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове;
- при укрштању цеви водовода и канализације могу да 
буду положени испод или изнад енергетског кабла на 
вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 
kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове;
- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на 
тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну 
цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или 
изнад енергетског кабла;
- хоризонтални размак и вертикално растојање при 
паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског 
кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном месту;
- при укрштању се цев гасовода полаже испод 
енергетског кабла;
- вертикално растојање при укрштању и хоризонтални 
размак при паралелном вођењу може да буде најмање 
0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине 
најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или целом 
дужином паралелног вођења;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- надземни делови гасовода морају бити удаљени 
од стубова далековода СН (средњенапонских) и НН 
(нисконапонских) водова за најмање висину стубова 
увећану за 3 m;
- приликом грађења гасовода потребно je радни појас 
формирати тако да тешка возила не прелазе преко 
енергетског кабла на местима где исти није заштићен;
- хоризонтални размак енергетског кабла од других 
енергетских каблова, у које спадају каблови јавне 
расвете и семафорска инсталација, треба да износи 
најмање 0,5 m;
- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег 
напонског нивоа се полаже испод кабла нижег напонског 
нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на 
вертикалном растојању од најмање 0,4 m;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- у случају недовољне ширине коридора, међусобни 
размак енергетских каблова у истом рову одређује се на 
основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 0,07 
m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. 
Обезбедити да се у рову каблови међусобно не додирују, 
између каблова се целом дужином трасе поставља низ 
опека монтираних насатице на међусобном размаку од 
1 m;
- хоризонтални размак електронског комуникационог 
кабла од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 
m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV;
- при укрштању електронски комуникациони кабл 
се полаже изнад енергетског кабла на вертикалном 
растојању од најмање 0,5 m;
- ако je енергетски кабл постављен у заштитну 
електропроводљиву цев (целом дужином паралелног 
вођења или најмање 3,0 m са обе стране места 
укрштања), a електронски комуникациони кабл 
постављен у електронепроводљиву цев, растојање мора 

да буде најмање 0,3 m;
- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a у насељу 
најмање 30°;
- ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се 
поставља у челичну цев;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- пошто оптички кабл није осетљив на утицаје 
електромагнетне природе, удаљење оптичког кабла 
у односу на енергетски кабл je условљено једино 
сигурносним размаком због обављања радова;
- забрањује се постављање шахтова електронских 
комуникационих каблова на трасу енергетског кабла 
(пролаз енергетског кабла кроз шахт);
- енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза;
- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што 
ближи 90°, a најмање 30°;
- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити 
одговарајуће ознаке.

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 
kV

- Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски 
пренос градити као монтажно-бетонску, компактно-
бетонску, зидану, узидану или стубну у линији постојећег 
надземног вода, у складу са важећим законским 
прописима и техничким условима надлежног оператора 
дистрибутивног система електричне енергије;
- минимална удаљеност трансформаторске станице од 
осталих објеката треба да буде 3,0 m;
- монтажно-бетонске трансформаторске станице ће 
се градити као слободностојећи објекти, а могуће је 
изградити једноструке (са једним трансформатором 
називне снаге до 630 kVA и двоструке (са два 
трансформатора називне снаге до 630 kVA);
- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске 
станице потребно је обезбедити слободан простор 
макс. димензија 5,8 m х 6,3 m за изградњу једноструке, 
односно 7,1 m х 6,3 m за изградњу двоструке монтажно-
бетонске трафостанице;
- за стубне трансформаторске станице предвидети 
простор правоугаоног облика минималних димензија 
4,2х 2,75 m, за постављање стуба за трансформаторску 
станицу;
- поред објекта трансформаторске станице на јавним 
површинама обавезно предвидети слободан простор 
за изградњу слободностојећег ормана мерног места за 
регистровање утрошене електричне енергије јавног 
осветљења;
- напајање трансформаторске станице извести двострано, 
кабловски са места прикључења, по условима надлежнoг 
оператора дистрибутивног система електричне енергије.

Услови за реконструкцију надземне електроенергетске 
мреже 

- Реконструкција постојећих надземних водова вршиће 
се на основу овог Плана и услова надлежног оператора 
дистрибутивног и преносног система електричне 
енергије, а подразумева замену стубова, проводника 
или уређаја и опреме за уземљење и заштиту поштујући 
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постојећу трасу вода. 

Услови за изградњу јавног осветљења

- Светиљке за јавно осветљење у радним зонама 
поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких 
стаза или на објекте;
- стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза 
и ван колских прилаза објектима;
- користити расветна тела у складу са новим 
технологијама развоја уважавајући принципе енергетске 
ефикасности.

Производни енергетски објекти

- Могу се градити садржаји у функцији енергетског 
производног објекта: производни објекат, који производи 
енергију (топлотну, електричну), соларни колектори, 
трансформаторско и разводно постројење, пословни 
објекат, средњенапонски и нисконапонски подземни 
водови; 
- комплекс опремити неопходном саобраћајном, 
водном, енергетском и електронском комуникационом 
инфраструктуром;
- соларни панели се могу постављати на објекте, стубове 
или на тло преко носача;
- електроенергетску мрежу и осталу неопходну 
инфраструктуру у функцији производног енергетског 
објекта каблирати.

Зона заштите електроенергетских водова и објеката

 Заштитни појас за надземне електроенергетске 
водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника 
дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник 
РС“, 
број 145/14) и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
 - за голе проводнике 10 m;
 - за слабо изоловане проводнике 4 m;
 - за самоносеће кабловске снопове 1 m;
2) за напонски ниво од 110 kV, 25 m;
3) за напонски ниво од 220 kV и 400 kV, 30 m.

 Заштитни појас за подземне водове (каблове), 
од ивице армирано–бетонског канала износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 
kV, 1 m;

 Заштитни појас за трансформаторске станице 
на отвореном износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m.
2) за напонски ниво од 110 kV и изнад 110 kV, 30 m.
 У случају градње испод и у близини далековода 
потребна је сагласност „Електромрежа Србије“ АД.

 Свака градња испод, или у близини надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 
kV до 400 kV условљена је: Законом о енергетици, 
Законом о планирању и изградњи, Правилником 
о техничким нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 
400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени 
лист СРЈ“, број 18/92), Правилником о техничким 
нормативима за електроенергетска постројења називног 
напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, број 
4/74), Правилником о техничким нормативима за 
уземљења електроенергетских постројења називног 
напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“, број 
61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења 
(„Службени гласник PC“, број 36/09) са припадајућим 
правилницима, од којих се посебно издваја: Правилник 
о границама излагања нејонизујућим зрачењима 
(„Службени гласник PC“, број 104/09) и Правилник о 
изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 
врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања 
(„Службени гласник PC“, број 104/09), SRPS N.C0.105 
Техничким условима заштите подземних металних 
цевовода од утицаја електроенергетских постројења 
(„Службени лист СФРЈ“, број 68/86), SRPS N.C0.101-
Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 
електроенергетских постројења-Заштита од опасности, 
SRPS N.C0.102-Заштитом телекомуникационих 
постројења од утицаја електроенергетских постројења-
Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ, број 68/86), 
као и SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих 
постројења од утицаја електроенергетских 
постројења - Увођење телекомуникационих водова у 
електроенергетска постројења („Службени лист СФРЈ“, 
број 49/83).

 Индуктивни утицај далековода, у случају 
грађења објеката од проводних материјала ван заштитног 
појаса далековода, разматра се на удаљености до 1000 
m, а утицај на електронске комуникационе водове на 
удаљености до 3000 m од осе далековода. Утицај се не 
разматра ако је у питању оптички кабл.
- Приликом извођења радова као и касније приликом 
експлоатације планираних објеката, водити рачуна да 
се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на 
проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.
- Забрањено je коришћење прскалица и воде у млазу за 
заливање уколико постоји могућност да се млаз воде 
приближи на мање од 5 m од проводника далековода 
напонског нивоа 110 kV.
- Забрањено je складиштење лако запаљивог материјала 
у заштитном појасу далековода.
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке 
на кабловску телевизију и друге прикључке извести 
подземно у случају укрштања са далеководом. 
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, 
нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини 
далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка 
стабилност стубова далековода. Терен испод далековода 
се не сме насипати.
- Све металне инсталације (електроинсталације, грејање 
и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да 
буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о 
изједначењу потенцијала.
- Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају 
бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова 
далековода под напоном.
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5.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску 
инфраструктуру

- За прикључење објеката на дистрибутивни 
електроенергетски систем потребно је изградити 
прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и 
ормана мерног места (ОММ); 
- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији 
парцеле на којој се гради објекат, према улици или у 
зиданој огради, такође на регулационој линији улице; 
- за кориснике са предвиђеном максималном 
једновременом снагом до 100 kW прикључење ће се 
вршити нисконапонским подземним водом директно из 
трансформаторске станице; 
- за кориснике са предвиђеном једновременом 
снагом већом од 200 kW прикључење ће се вршити 
из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у 
оквиру парцеле;
- уколико је захтевана максимална једновремена снага 
до 150 kW, за више локацијски блиских или суседних 
објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих 
купаца електричне енергије обезбедиће се изградњом 
дистрибутивних трансформаторских станица на јавној 
површини. Потребан број трансформаторских станица 
ће зависити од броја купаца и захтеване максималне 
једновремене снаге.

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5.4.1. Услови за уређење термоенергетске 
инфраструктуре

 На простору обухвата плана североисточне 
радне зоне предвиђена је изградња две МРС (мерно 
регулационе станице) одговарајућег капацитета, чије су 
локације:
- прва у делу код хала Агромаркета и МБ Транса на 
гасоводу DN65 због прикључења нових потрошача на 
ПЕ мрежу притиска 1-3 bar,
- друга у делу код обилазнице у близини ГМРС на 
челичном гасоводу DN150.

 Полиетиленска ПЕ дистрибутивна гасна мрежа 
притиска 1-3 bar, предвиђена је у свим новопланираним 
улицама и то са једне стране и које ће се снабдевати 
из новопланираних МРС. У улици Саве Ковачевића 
планирано је проширење постојеће ПЕ мреже.

 Приликом одржавања, заштите, уређења и 
изградње термоенергетске инфраструктуре потребно 
je испоштовати услове који су дати у Правилнику о 
условима за несметан и безбедан транспорт природног 
гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Службени 
лист РС“, бр. 37/13 и 87/15) и Правилнику о условима 
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник 
РС“, број 86/15), као и техничке услове добијене од 
надлежних институција, органа, организација, јавних 
и енергетских система и привредних субјеката са 
чијим инфраструктурним објектима се гасовод укршта, 
паралелно води или пролази у близини.

5.4.2. Услови за изградњу и заштиту термоенергетске 
инфраструктуре

Правила одржавања, заштите за гасоводе притиска 
већег од 16 бара

 Појас шире заштите гасовода - заштитни појас 
гасовода1, је појас ширине 400 m (по 200 m са обе стране 
од гасовода, рачунајући од осе гасовода), у ком други 
објекти утичу на сигурност гасовода, али и обрнуто, 
гасовод утиче на друге објекте у свом окружењу.

Табела 1. Ширина заштитног појаса насељених зграда, у 
зависности од притиска и пречника гасовода
Радни притисак гасовода Притисак 16 до 55 bar (m)
Пречник гасовода до DN 
150 

30

 У заштитном појасу насељених зграда ширине 
од 30 m лево и десно од осе гасовода, након изградње 
гасовода, не могу се градити зграде намењене за 
становање или боравак људи, без обзира на коефицијент 
сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на 
то у који је разред појас гасовода сврстан.

Табела 2. Ширина експлоатационог појаса гасовода у 
зависности од притиска и пречника гасовода
Радни притисак гасовода Притисак 16 до 55 bar (m)
Пречник гасовода до DN 
150

10

 Вредност из табеле представља укупну ширину 
експлоатационог појаса тако да се по једна половина 
дате вредности простире са обе стране осе гасовода.

 У експлоатационом појасу гасовода могу се 
градити само објекти који су у функцији гасовода.

 У експлоатационом појасу гасовода не смеју 
се изводити радови и друге активности (постављање 
трансформаторских станица, пумпних станица, 
подземних и надземних резервоара, сталних камп 
места, возила за камповање, контејнера, складиштења 
силиране хране и тешкотранспортујућих материјала, 
као и постављање ограде са темељом и сл.), изузев 
пољопривредних радова дубине до 0,5 m, без писменог 
одобрења оператора транспортног система.

 У експлоатационом 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.

 Изградња нових објеката не сме угрозити 
стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

1 У складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16bar.
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Табела 6.  Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода MOP ≤ 
4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима 

Инфраструктурни објекти 

Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање Паралелно 
вођење 

Гасоводи међусобно 0,2 0,4 
Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4 
Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5 
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,5 1,0 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,2 0,4 
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,2 0,4 
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и 
спортских ваздухоплова 

- 5,0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих 
и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 - 3,0 

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 
Од гасовода до високог зеленила - 1,5 
* растојање се мери до габарита резервоара 

 
Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 m, уз 

примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али 
не мање од 0,2 m при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова. 
 
Табела 7.  Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електромреже и 

стубова далековода 
Минимално растојање 

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 
1 kV ≥ U 1 1 
1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 
20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 
35 kV < U 10 15 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему се не сме 
угрозити стабилност стуба. 
 

Приликом укрштања, гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити 
испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију. 
 
Локација МРС, МС и РС 
 
Табела 8.  Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у 

којима стално или повремено борави већи број људи 
MOP на улазу 

Капацитет 
m3/h MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 10 bar < MOP ≤ 16 bar 

до 160 
уз објекат (отвори на објекту 

морају бити ван зона 
опасности) 

3 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

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

од 161 до 
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) 
8 m 

од 1501 до 
6000 5 m 8 m 10 m 

Подземне 
станице 1 m 2 m 3 m 

 
 
 
 



Број 30, страна број  2208                        Службени лист општине Инђија                        Четвртак 19. децембар 2019.

 
 

 
 
Табела 9. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката 

MOP на улазу 

Објекат MOP ≤ 
4 bar 

4 bar < MOP ≤ 10 
bar 

10 bar < MOP≤ 
16 bar 

Коловоз градских саобраћајница 3 m 5 m 8 m 
Општински пут 3 m 5 m 8 m 
Државни пут 8 m 8 m 8 m 
Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 
Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m 
Извор опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

10 m 12 m 15 m 

Извор опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова 10 m 12 m 15 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 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 
 

На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима називног 
напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°. 
 

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°. 
За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је 
прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим објектима. 
 

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 
 
Табела 10.  Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, код 

укрштања са другим објектима 

Инфраструктурни објекат Минимална дубина укопавања 
(cm) 

до дна одводних канала путева  100 
до горње коте коловозне конструкције пута 135 

 
  

 Од минималне дубине укопавања цеви може 
се одступити уз навођење оправданих разлога за тај 
поступак, при чему се морају предвидети повећане мере 
безбедности, али тако да минимална дубина укопавања 
не може бити мања од 50 cm.

 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;
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 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. 

 У случају да се планира постављање 
инфраструктуре на водном земљишту, у 
експропријационом појасу водотока/мелиорационих 
канала, по траси која је паралелна са каналом, 
инсталацију положити по линији експропријације, до 1,0 
m, тако да међусобно управно растојање између трасе и 
ивице обале канала буде минимум 5,0 m у грађевинском, 
односно 10,0 m у ванграђевинском подручју.

 Приликом изградње гасовода укрштање 
гасовода и јавних путева врши се у складу 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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5.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску 
инфраструктуру

 Прикључење на дистрибутивну гасоводну 
мрежу извести у складу са условима и сагласностима 
добијеним од надлежног дистрибутера за гас ЈП“ИНГАС“ 
Инђија и у складу са одредбама Правилника о условима 
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, 
број 86/15).

5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) 
ИНФРАСТРУКТУРА

5.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре

 У наредном периоду планира се економичан 
развој и даље осавремењавање ЕК чворишта у циљу 
пружања нових сервиса корисницима, повећање броја 
телефонских претплатника кроз даљу децентрализацију 
ЕК мрежа.

 У циљу ефикаснијег решавања нереализованих 
захтева за телефонским прикључцима и обезбеђења 
нових услуга претплатницима приступну мрежу градити 
применом приступних претплатничких концентрација 
типа МСАН (вишесервисни приступни чвор) или 
ДСЛАМ (дигитални претплатнички приступни 
мултиплексер). 

 Повезивање МСАН-а или ДСЛАМА-а са 
централном локацијом, или међусобно, планирати 
оптичким кабловима.

 За потребе одвијања електронског 
комуникационог саобраћаја планираних корисника у 
оквиру обухвата Плана потребно је изградити нову 
електронску комуникациону инфраструктуру, по потреби 
двостано дуж уличних коридора, како би се створити 
услови за примену и коришћење широкопојасних 
сервиса и приступног мултиплексера дигиталних 
претплатничких линија, којим ће се омогућити брзи 
приступ интернету, као и мултимодијални сервиси. 

 У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК 
прикључцима и преласка на нову технологију развоја 
у области електронских комуникација потребно је 
обезбедити приступ свим планираним објектима путем 
ЕК канализације од планираног ЕК окна до просторије 
планиране за смештај електронке комуникационе 
опреме унутар парцела корисника, или до објекта на 
јавној површини. 

 За потребе мобилних комуникација могу 
се градити базне-радио станице у зони породичног 
становања са делатношћу мале привреде и зони радних 
површина, у складу са плановима развоја оператера и 
условима из овог Плана.

 На делу простора у обухвату Плана налази 
се подземни електронски комуникациони кабл. На 

овом простору не постоји електронска комуникациона 
инфраструктура за потребе будућих корисника простора.

 За потребе корисника планског простора 
потребно је изградити електронску комуникациону 
мрежу у саобраћајним коридорима, како би се створили 
услови за примену и коришћење широкопојасних 
сервиса. Електронску комуникациону мрежу у 
потпуности каблирати. Електронску комуникациону 
мрежу по потреби градити двострано дуж уличних 
коридора. 

 Постојећи каблови не смеју бити угрожени 
изградњом других инфраструктурних објеката, као и 
осталих објеката. 

5.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе 
инфраструктуре

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све 
врсте каблова који се користе за потребе комуникација 
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др);
- електронску комуникациону мрежу градити подземно 
у коридорима саобраћајница, и поред пешачких стаза у 
јавним површинама и површинама остале намене;
- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница 
постављају и цеви за накнадо провлачење електронских 
комуникационих каблова; 
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 
m код полагања каблова у ров, односно 0,3 m, 0,4 m до 
0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у 
коловозу, тротоару;
- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе 
каблове полагати у исте;
- при паралелном вођењу електронских комуникационих 
и електроенергетских каблова до 10kV најмање 
растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона 
преко 10 kV; 
- при укрштању најмање вертикално растојање од 
електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао 
укрштања око 90°;
- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je 
условљено једино сигурносним размаком због обављања 
радова;
- при укрштању електронског комуникационог кабла 
са цевоводом водовода и канализације вертикално 
растојање мора бити најмање 0,5 m;
- при приближавању и паралелном вођењу електронског 
комуникационог кабла са цевима водовода хоризонтално 
растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при 
приближавању и паралелном вођењу комуникационог 
кабла са канализацијом;
- при укрштању електронског комуникационог кабла са 
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити 
најмање 0,4 m;
- при приближавању и паралелном вођењу електронског 
комуникационог кабла са цевоводом гасовода 
хоризонтално растојање треба да буде најмање 0,4 - 1,5 
m, у зависности од притиска гасовода;
- комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у 
метално кућиште - слободностојећи орман на јавној 

 
 

 
 
Табела 9. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката 

MOP на улазу 

Објекат MOP ≤ 
4 bar 

4 bar < MOP ≤ 10 
bar 

10 bar < MOP≤ 
16 bar 

Коловоз градских саобраћајница 3 m 5 m 8 m 
Општински пут 3 m 5 m 8 m 
Државни пут 8 m 8 m 8 m 
Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 
Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m 
Извор опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

10 m 12 m 15 m 

Извор опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова 10 m 12 m 15 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 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 
 

На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима називног 
напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°. 
 

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°. 
За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је 
прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим објектима. 
 

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 
 
Табела 10.  Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, код 

укрштања са другим објектима 

Инфраструктурни објекат Минимална дубина укопавања 
(cm) 

до дна одводних канала путева  100 
до горње коте коловозне конструкције пута 135 
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површини у оквиру саобраћајних коридора или зелених 
површина; 
- у складу ca важећим Правилником о захтевима 
за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио 
коридора и заштитне зоне и начину извођења радова 
приликом изградње објеката („Службени гласник PC“, 
број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена 
изградња и постављање објеката (инфраструктурних 
инсталација) других комуналних предузећа изнад и 
испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске 
ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни 
извођење радова који могу да угрозе функционисање 
електронских комуникација (ЕК објеката).

Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и 
припадајућих објеката 
- Објекти за смештај електронских комуникационих 
уређаја фиксне, мобилне комуникационе мреже и 
опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних 
радио станица, радио релејних станица, као и антене 
и антенски носачи могу се поставити на јавним 
површинама или површинама остале намене, у оквиру 
објекта, на слободном простору, у зонама привредне 
делатности, у објекту у оквиру појединачних корисника, 
у оквиру комплекса појединачних корисника;
- слободностојеће антенске стубове, као носаче антена 
по могућности градити у радним зонама и на периферији 
насеља;
- објекат за смештај електронске комуникационе опреме 
може бити зидани или монтажни;
- напајање електричном енергијом вршиће се из 
нисконапонске мреже 0,4 kV;
- до комплекса за смештај мобилне комуникационе 
опреме и антенских стубова са антенама обезбедити 
приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне 
саобраћајнице.
- за потребе садржаја изградиће се армирано-бетонски 
стуб као носач антена;
- обезбедити колско-пешачки прилаз објекту мин. 
ширине 3,0 m са сервисне саобраћајнице;
- површину за изградњу РБС оградити оградом мин. 
висине 2,0 m;
- слободне површине комплекса озеленити.

5.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру

- Прикључење корисника на електронску комуникациону 
мрежу извести подземним прикључком по условима 
надлежног предузећа;
- у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима 
и преласка на нову технологију развоја у области ЕК 
потребно је обезбедити приступ свим планираним 
објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК 
окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме 
унутар парцеле корисника или до објекта на јавној 
површини.

5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И 
СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

 Зелене површине обухваћене овим Планом ће 
чинити зелене површине јавног коришћења -улично 
зеленило , зеленило ограниченог коришћења- зелене 
површине у оквиру радних површина и породичног 
становања и зеленило специјалне намене- заштитно 
зеленило. 

 Приликом организације, уређења и 
пројектовања зелених површина уличних коридора 
требало би уредити травне површине и поставити 
дрвореде високих, средњих или ниских лишћара, у 
складу са просторним могућностима. У улицама где не 
постоји довољна ширина, могу се садити дрвореди од 
нижих врста.

 Ова категорија зеленила ће унапредити 
санитарно-хигијенске и микроклиматске услове. 

 У оквиру радних површина, би требало 
формирати тзв. зелене површине ограниченог 
коришћења, унутар парцела радних садржаја на минимум 
30% појединачног комплекса. Уз унутрашњу границу 
комплекса, посебно ка државном путу, формирати 
заштитно зеленило у форми пејзажних групација од 
аутохтоних врста и више спратова зеленила са учешћем 
високог, средњег и ниског дрвећа. 
 За озелењавање површина унутар радног 
комплекса (око објеката, паркинга, платоа и 
саобраћајница), применити врсте аутохтоног порекла. 
Препоручују се следеће врсте: Salix sp., Populus alba, 
Populus nigra, Quercus robur, Fraxinus angustifolia, 
Crataegus sp., Viburnum opulus, Ligustrum vulgare и друге.

 Остале слободне површине радних комплекса, 
подизати и одржавати као партерно зеленило са 
формирањем травњака отпорног на гажење.

 У оквиру породичног становања је потребно 
формирати предврт и простор намењен мирном одмору 
или игри деце. Код породичног становања са делатношћу 
мале привреде потребно је издиференцирати простор на 
две функционалне целине: становање и рад и одвојити 
их зеленилом, које ће бити у функцији баријере, а 
пружиће и пријатније микроклиматске и амбијенталне 
услове. Врт око куће обезбеђује мир, хигијенске услове 
становања и ствара могућност активног одмора. 
Композицију врта треба да чине различите категорије 
биљних врста, грађевински и вртно-архитектонски 
елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин 
њиховог комбиновања треба да су у складу са околним 
пејсажом и општим условима средине.

 За потребе подизања заштитног зеленила, 
предлаже сe следеће:
- подизање заштитног зеленила на граничном делу 
радних површина са становањем у окружењу;
- паркинг просторе равномерно покрити високим 
лишћарима;
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- у саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним 
врстама, које су највише прилагођене локалним 
педолошким и климатским условима;
- избегавати примену инвазивних (агресивних 
алохтоних) врста;
- приликом формирања заштитног зеленила према 
фреквентној саобраћајници -регионални пут Нови 
Карловци 2 (петља) - Инђија 3, од насеља Инђија према 
државном путу Е-75, избегавати садњу врста са јестивим 
плодовима које би привукле животиње и повећале њихов 
морталитет;
- на делу предметног простора према околним 
ораницама пожељно je избегавати врсте дрвећа и 
жбуња које представљају прелазне домаћине одређених 
паразита пољопривредних култура или воћака. To су 
врсте Berber/s sp“ Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Sorbus 
sp.. Acer negundo и сл.

Општа правила уређења за зелене површине
- Обавезна је израда главних пројекта озелењавања за 
улично зеленило, за појединачне комплексе радних 
површина и за заштитно зеленило, којим ће се 
детерминисати прецизан избор и количина дендролошког 
материјала, његов просторни распоред, техника садње, 
мере неге и заштите, предмер и предрачун;
- Озелењавање треба ускладити са подземном и 
надземном инфраструктуром према техничким 
нормативима за пројектовање зелених површина. 
Дрвеће и шибље садити на удаљености од инсталација:
 
   Дрвеће Шибље
 Водовода  1,5 m 
 Канализације   1,5 m 
 Електрокаблова   до 2,5 m 0,5 m
 ЕК и КДС мреже 2,0 m 
 Гасовода  1,5 m 

- Дрвеће садити на удаљености 2,0 m од коловоза, на 
међусобном растојању од 5-15 m у зависности од врсте, 
а 4,5-7,0 m од објеката;
- Избор дендролошког материјала оријентисати на 
аутохтоне врсте;
- Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, саднице 
треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.

6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

6.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА

 Према претходним условима Завода за заштиту 
споменика културе Сремска Митровица, добијеним у 
току израде Плана генералне регулације насеља Инђија, 
на територији општине Инђија регистровано је шест 
археолошких локалитета. Археолошки локалитети 
датирају од праисторије, преко римског доба до средњег 
века. 

 У границама обухвата Плана и у његовој 
непосредној близини регистрована су следећа културна 

добра: 
- Евидентирани археолошки локалитет из римског 
периода „Суторов салаш“ у блоку бр. 96 (катастарске 
парцеле бр. 2315/46, 2315/44, 2315/41, 2315/37 КО 
Инђија).
• Обавезна су заштитна археолошка ископавања и 
истраживања. Инвеститор је дужан да обезбеди средства 
за истраживање, заштиту, чување, публиковање и 
излагање пронађених остатака који уживају претходну 
заштиту, а према програму за претходна истраживања. 
- Евидентирани археолошки локалитет „Рупине“ у блоку 
бр. 94:
• Обавезно је вршење константног археолошког надзора 
током извођења земљаних радова као и изградње 
подземних и надземних радова. Археолошки надзор 
обавља Завод за заштиту споменика културе Сремска 
Митровица. Инвеститор је дужан да благовремено, 
најкасније осам дана пре почетка пријави надлежном 
Заводу извођење земљаних радова.
- Археолошки локалитет, капела „Водице“ , није у 
обухвату Плана, али је у непосредној близини блока 
бр. 97:
• Дозвољава се изградња на основу услова добијених ид 
надлежног ЗЗСК Сремска Митровица.

 Општи услови и мере заштите за простор 
обухваћен Планом:
- Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете извођач радова је 
дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе 
обавести ЗЗСК Сремска Митровица, као и да предузме 
мере да се налаз не уништи и не оштети – мора да се 
сачува на месту и у положају како је откривен.

6.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА

 На основу услова Покрајинског завод за 
заштиту природе, утврђено је да се на подручју обухвата 
Плана не налазе заштићена подручја, ни подручја која су 
планирана за заштиту.

 За потребе заштите биодиверзитета аграрних 
површина, у циљу смањења ефеката емисије загађујућих 
материја, неопходно je очување/подизање заштитног 
зеленила на граничном делу планираних радних 
површина и околних садржаја.

 За озелењавање применити аутохтоне дрвенасте 
врсте минимум 20% (оптимум 50%) и 20% четинарских 
врста. Избегавати примену инвазивних врта.

 Пронађена геолошка и палеонтолошка 
документа (фосили, минерали, кристали и др.) за које се 
претпоставља да имају заштићену природну вредност, 
налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у 
року од осам дана од дана проналаска и предузме мере 
заштите од уништења, оштећења или крађе.
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7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ

 Енергетски ефикасна градња подразумева 
изградњу објеката на начин да се обезбеди удобан 
и комфоран боравак у објекту у свим временским 
условима, са што мање утрошене енергије. Без обзира 
да ли је реч о техничким или нетехничким мерама или 
о променама у понашању, све мере подразумевају исти 
или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда. 
У контексту одрживог развоја, где се подразумева развој 
који задовољава данашње потребе, а при том се не 
угрожава могућност да и будуће генерације задовоље 
своје потребе, може се говорити и о одрживој градњи. 

 Важно је истаћи међутим, да мере за даље 
побољшавање енергетских карактеристика објекта не 
смеју да буду у супротности са другим суштинским 
захтевима, као што су приступачност, рационалност и 
намеравано коришћење објекта.

 Енергетски ефикасна изградња реализује се: 
- правилним избором локације и добром оријентацијом 
објекта (пројектовањем и позиционирањем објекта 
према климатским аспектима, изложености сунцу и 
утицају суседних објеката);
- коришћењем нових конструктивних решења 
са традиционалним и савременим грађевинским 
материјалима који нису штетни по окружење (еколошки 
материјали);
- применом адекватног омотача објекта (топлотна 
изолација зидова, кровова и подних површина), 
применом прозора са адекватним карактеристикама 
(ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
- реализацијом пасивних соларних мера, као што су: 
максимално коришћење сунчеве енергије за загревање 
објекта (оријентација отвора објекта према јужној, 
односно источној страни света), заштита од сунца, 
природна вентилација и сл;
- уградњом савремених система грејања, хлађења и 
вентилације објекта, уградњом адекватних система 
за одвођење дима, система за грејање потрошне воде, 
система за снабдевање питком водом и уградњом 
савремених система осветљења (примена савремених 
сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног 
квалитета осветљености), електричних инсталација и 
остале електричне опреме;
- подизањем зеленила у складу са планским решењем 
(смањење загревања тла и стварање амбијента сличног 
природном);
- садњом аутохтоних врста и неинвазивних адаптивних 
биљних сорти чиме се чува локални биодиверзитет.

 Одржива градња мора да осигура квалитет 
изградње (конструкција и обликовање) и трајност, уз 
финансијску, економску и еколошку прихватљивост.

8. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 
ЉУДИ

 У контексту заштите предметног подручја 
које је поред осталих планирано за породично и 
вишепородично становање, породично становање 
са радом, радне површине, комерцијално-услижне, 
туристичко-рекреативне и пословне делатности, као 
и непосредног окружења овог простора, неопходно 
је предузети одређене мере заштите ваздуха, воде и 
земљишта, као и мере заштите од буке и вибрација, 
услед очекиваних утицаја планираних садржаја на 
животну средину. Такође, потребно је предузети мере 
побољшања и одржања микроклиматских и санитарно 
хигијенских услова простора.

 Изградња објеката, извођење радова, односно 
обављање планираних радних делатности, може се 
вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, 
загађивање или на други начин деградирање животне 
средине.

 За постројења и активности која могу имати 
негативне утицаје на здравље људи, животну средину 
или материјална добра, врсте активности и постројења, 
надзор и друга питања од значаја за спречавање и 
контролу загађивања животне средине, уређују се 
услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која 
је дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине. На простору 
у обухвату Плана налазе се два постројења: „Монбат 
ПЛЦ“ и „Метал Цинкара“, за која је издата интегрисана 
дозвола од стране Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне средине. Интегрисана 
постројења се класификују према нивоу загађивања и 
ризику који те активности могу имати по здравље људи 
и животну средину, укључујући и друге технички сродне 
активности које могу произвести емисије и загађење 
животне средине.

 Такође, за објекте који могу имати негативне 
утицаје на животну средину, надлежни орган прописује 
потребу израде студије процене утицаја на животну 
средину, у складу са Законом о заштити животне 
средине, Законом о процени утицаја на животну 
средину, Правилником о садржини студије о процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
брoj 69/05), и Уредбом о утврђивању Листе пројекта 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, брoj 114/08). У оквиру 
Процене утицаја дефинишу се мере активне заштите 
простора у контексту заштите животне средине, у току 
редовне експлоатације и у случају акцидента.

 Током извођења радова на припреми терена и 
изградњи објекта потребно је планирати и применити 
следеће мере заштите:
- вршити редовно квашење запрашених површина и 
спречити расипање грађевинског материјала током 
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транспорта;
- утврдити обавезу санације земљишта, у случају 
изливања уља и горива током рада грађевинских машина 
и механизације;
- отпадни материјал који настане у процесу изградње 
(комунални отпад, грађевински материјал и метални 
отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно 
сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и 
одобрену локацију;
- материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану 
локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног 
органа - транспорт ископаног материјала вршити 
возилима која поседују прописане кошеве и систем 
заштите од просипања материјала;
- применити опште и посебне санитарне мере и услове 
предвиђене законом и другим прописима којима се 
уређују послови санитарног надзора, као и прибављене 
услове/сагласности надлежних органа и организација.

 Услови и мере заштите ваздуха су:
- спроводити одредбе Закона о заштити ваздуха и 
пратећих подзаконских аката;
- инсталирати опрему и извести одговарајућа техничка 
и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија 
загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане 
граничне вредности;
- применити техничке мере у циљу смањења емисије 
испарљивих једињења;
- у случају прекорачења граничних вредности нивоа 
загађујућих материја у ваздуху, обавезно је предузимање 
техничко-технолошких мера или обустављање 
технолошког процеса, како би се концентрације 
загађујућих материја свеле на ниво прописаних 
вредности;
- уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује 
спровођење прописаних мера заштите, или до поремећаја 
технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења 
граничних вредности емисије, носилац пројекта је 
дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад 
новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки 
процес како би се емисија свела у дозвољене границе у 
најкраћем року;
- код стационарног извора загађивања, у току чијег 
обављања делатности се могу емитовати непријатни 
мириси, обавезна је примена мера које ће довести до 
редукције мириса, иако је концентрација емитованих 
материја у отпадном гасу испод граничне вредности 
емисије; 
- субјект новоизграђеног или реконструисаног 
стационарног извора загађивања за који није прописана 
обавеза издавања интегрисане дозволе или израде 
студије о процени утицаја на животну средину дужан је 
да пре пуштања у рад прибави дозволу;
- ради смањења ефеката емисије загађујућих материја, a 
за потребе заштите биодиверзитета аграрних површина, 
неопходно je очување/подизање заштитног зеленила 
на граничном делу планираних радних површина и 
околних садржаја.

 Услови и мере заштите вода су:
- забрањено је упуштање непречишћених или делимично 

пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент;
- квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати 
прописане критеријуме за упуштање канализациони 
систем, односно крајњи реципијент;
- отпадне воде индустрије потребно је предтретманом 
довести до нивоа квалитета који задовољава санитарно-
техничке услове за испуштање у јавну канализацију, 
односно за пречишћавање на ППОВ;
- забрањено је испуштање отпадних вода које су 
прекомерно термички загађене;
- атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити 
од механичких нечистоћа на таложнику, односно 
сепаратору уља и масти;
- вршити прихват зауљених отпадних вода преко 
сепаратора уља и масти;
- вршити биохемијско и механичко испитивање 
параметара квалитета отпадних вода.

 Објекте за смештање, складиштење и чување 
опасних, отровних и лако запаљивих течности треба 
пројектовати према важећим правилницима који 
обрађују ове услове, а нарочиту пажњу треба посветити 
сигурној и трајној заштити подземних и површинских 
вода.

 Услови и мере заштите земљишта су: 
- применити биоразградиве материјале у зимском 
периоду за одржавање паркинга, улица и манипулативних 
платоа;
- примењивати мере којима се спречава расипање и 
развејавање прашкастих материја и отпада по околини, 
приликом манипулисања или привременог чувања;
- обезбедити потпуну изолацију резервоара за 
складиштење горива (како је планирано у оквиру 
комерцијално-услужне, туристичко-рекреативне и 
пословне делатности) од околног земљишта коришћењем 
непропусног плашта – дистрибуцију горива вршити на 
начин којим се не угрожава животна средина;
- мазиво и гориво потребно за снабдевање механизације 
неопходно је транспортовати, депоновати (чувати) 
и њима руковати поштујући при том мере заштите 
прописане законском регулативом која се односи на 
опасне материје;
- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско 
уље и сл.), загађени слој земљишта мора се отклонити и 
исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, 
за ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента 
нанети нови, незагађени слој земљишта;
- пре почетка обављања делатности извршити 
испитивање квалитета земљишта.

 Забрањено је испуштање и одлагање 
загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних 
вода на површину земљишта и у земљиште. Особине 
земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања 
квалитета у складу са његовом наменом.

 Обавезно је спроводити техничке мере за 
спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних 
материја у земљиште, праћење утицаја на квалитет 
земљишта, као и спровођење других мера заштите 
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у складу са Законом о заштити земљишта и другим 
законима.

 Услови и мере заштите од буке су: 
- пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, 
којом се обезбеђује да бука, која се емитује при 
прописаним условима коришћења и одржавања уређаја 
и опреме, не прелази прописане граничне вредности;
- након пуштања погона у рад или при пробном раду 
погона извршити контролно мерење нивоа буке на 
граници комплекса и извршити оцену ефикасности 
примењених мера заштите, при чему се узима као 
меродаван критеријум за ноћ, будући да емитована бука 
не зависи од доба дана, већ од режима рада погона (у 
случају да измерени нивои буке прелазе дозвољене 
вредности, побољшати звучну изолацију према 
осетљивим и угроженим објектима);
- према потреби надлежни орган може утврдити 
потребу мониторинга буке у складу са Правилником о 
методологији за одређивање акустичких зона, Законом и 
важећим подзаконским актима.

 Услови и мере при управљању отпадним 
материјама су:
- адекватно управљати комуналним, индустријским 
и осталим врстама отпада који настаје на простору 
у обухвату Плана, у складу са Законом о управљању 
отпадом, локалним и регионалним планом управљања 
отпадом за општине: Инђија, Ириг, Рума, Сремски 
Карловци, Шид и Стара Пазова, као и у складу са 
условима надлежне комуналне службе;
- на свакој грађевинској парцели обезбедити посебан 
простор, тако да се омогући лак приступ надлежне 
службе, као и потребне услове и опрему за сакупљање, 
разврставање и привремено чување различитих отпадних 
материја, у складу са законом и другим прописима;
- привремено одлагање чврстог отпада који се не 
може искористити као секундарна сировина вршити у 
посудама/уређајима одговарајућег капацитета којима 
се обезбеђује изолација отпадних материја од околног 
простора;
- привремено складиштење евентуално присутног 
опасног отпада вршити у складу са чл. 36 и 44. Закона 
о управљању отпадом. Отпад мора да буде прописно 
обележен и привремено складиштен на прописан начин 
до његовог коначног збрињавања;
- примењивати опште и посебне санитарне мере 
предвиђене законом и другим прописима којима се 
уређују послови санитарног надзора;
- у случају планирања простора за селективно 
сакупљање отпада који се не може чувати у контејнерима 
за комунални отпад, обавеза је власника/корисника да 
прибави услове, односно дозволу/сагласност надлежног 
органа за потребе уређења или коришћења наведеног 
простора;
- генератор отпада је у обавези да у складу са Законом: 
обезбеди потребан простор за одлагање отпада, обезбеди 
потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање 
и привремено чување различитих отпадних материја, а 
да секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје 
субјекту који има одговарајућу дозволу за управљање 

отпадом (складиштење, одлагање, третман и сл.);
- сваки генератор отпада је обавезан да изврши 
карактеризацију и категоризацију отпада код надлежних 
организација и да се у зависности од његове природе са 
њим поступа у складу са законским прописима.

9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ 
СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

9.1. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

 Заштита од елементарних непогода подразумева 
планирање простора у односу на могуће природне и 
друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи 
или да проузрокују штету већег обима на простору за 
који се План ради, као и прописивање мера заштите за 
спречавање елементарних непогода или ублажавање 
њиховог дејства. Законом о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
утврђују се конкретне мере и активности у циљу 
спречавања и ублажавања последица од катастрофа, 
кроз План смањења ризика катастрофа и План заштите 
и спасавања. 

 Подручје обухваћено Планом може бити 
угрожено од земљотреса, пожара и метеоролошких 
појава: атмосферско пражњење, атмосферске падавине 
(киша, град, снег), ветрови. 
 Према подацима Републичког сеизмолошког 
завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни период 
од 475 година, у обухвату Плана је могућ земљотрес 
јачине VII-VIII степени сеизмичког интензитета 
према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). 
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“.

 Мере заштите од земљотреса подразумевају 
правилан избор локације за градњу објеката, примену 
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, 
спратност објеката и др., као и строго поштовање и 
примену важећих грађевинско техничких прописа 
за изградњу објеката на сеизмичком подручју. При 
пројектовању и утврђивању врсте материјала за 
изградњу или реконструкцију објеката обавезно је 
уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког 
интензитета (VII-VIII степен према ЕМС-98), како би се 
максимално предупредила могућа оштећења објеката 
под сеизмичким дејством. 

 Настајање пожара, који могу попримити 
карактер елементарне непогоде, не може се искључити 
без обзира на све мере безбедности које се предузимају 
на плану заштите. Могућност настанка пожара је 
већа у производним објектима и складиштима робе и 
материјала са веома високим пожарним оптерећењем.  
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 Мере заштите од пожара обухватају 
урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите и 
обезбеђује се:
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских 
линија,
- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и 
обезбеђивањем капацитета насељске водоводне мреже, 
односно довољне количине воде за ефикасно гашење 
пожара; 
- градњом саобраћајница према датим правилима 
(потребне минималне ширине, минимални радијуси 
кривина и сл.);
- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе 
(приступних путева и пролаза за ватрогасна возила);
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи 
објеката (удаљеност између производних, складишних, 
пословних објеката, помоћних објеката и сл.) у складу са 
Законом о заштити од пожара, правилницима и важећим 
техничким прописима и стандардима који уређују ову 
област, при пројектовању и изградњи свих објеката који 
су планирани на овом простору.

 Такође, неопходно је да надлежни орган у 
процедури издавања локацијских услова, за објекте 
који су обухваћени Планом, прибави посебне услове 
у погледу мера заштите од пожара и експлозија од 
Министарства унутрашњих послова (Управе и Одељења 
у саставу Сектора за ванредне ситуације).

 Заштита објеката од атмосферског пражњења 
обезбеђује се извођењем громобранске инсталације у 
складу са одговарајућом законском регулативом.

 Кишном канализацијом треба омогућити 
одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова 
и осталих површина на предметном простору до 
реципијента, потока Мали Бегеј. 

 Према подацима добијених од Републичког 
хидрометеоролошког завода (РХМЗ) на предметном 
подручју не налази се ни једна лансирна станица са 
припадајућом заштитном зоном. 

 Најучесталији ветрови на посматраном подручју 
дувају из југоисточног правца (кошава) и северозападног 
правца. Основне мере заштите од ветра су дендролошке 
мере које подразумевају формирање одговарајућих 
ветрозаштитних појасева уз саобраћајнице и канале.

9.2. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ОД АКЦИДЕНТНИХ 
СИТУАЦИЈА/ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ

 На прстору у обухвату Плана не налазе се севесо 
постројења/комплекси2, као ни на целој територији 
општине Инђија.

 У случају изградње нових севесо постројења/

комплекса, а у складу са Правилником о садржини 
политике превенције удеса и садржини и методологији 
израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од 
удеса, као полазни основ за идентификацију повредивих 
објеката, потребно је разматрати удаљеност у радијусу 
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.

 У случају изградње нових севесо постројења у 
обухвату Плана, обавеза је да се у процес одлучивања о 
лоцирању нових севесо постројења односно комплекса 
поред инвеститора укључе сви надлежни органи и 
локално становништво, те да се размотре постојећи 
капацитети, као и услови и мере заштите животне 
средине.

 Ово је неопходно како би се избегао повећан 
ризик, последице великог удеса, односно синергијски 
утицај са постојећим и планираним садржајима, а све у 
циљу адекватног управљања безбедношћу од хемијског 
удеса.

 Правно и физичко лице које обавља активности 
у којима је присутна или може бити присутна једна или 
више опасних материја у количинама које су једнаке или 
веће од прописаних, а које могу изазвати удес дужно 
је да у поступку процене утицаја пројекта на животну 
средину, односно прибављања интегрисане дозволе, 
изради процену опасности од удеса.

9.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 
РАТНИХ ДЕЈСТАВА/ОДБРАНА

 За простор који је предмет израде Плана нема 
посебних услова и захтева за прилагођавање потребама 
одбране земље коју прописујe надлежни орган.

 У складу са Законом о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, број 87/18), ради заштите 
од елементарних непогода и других несрећа, органи 
локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна 
лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су 
да обезбеде да се становништво, односно запослени, 
склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.

 Као други заштитни објекти користе се 
просторије, прилагођене за склањање људи и 
материјалних добара. Приликом изградње и/или 
реконструкције објеката, препорука је да се над 
подрумским просторијама или просторијама приземља 
(ако објекат нема изграђен подрум) гради ојачана плоча 
која може да издржи урушавање објекта.

 Приликом коришћења склоништа за 
2 Према Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 
и 95/18-др. закон) севесо постројење, односно постројење у којем се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна 
опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних јесте техничка јединица унутар комплекса где се опасне материје производе, 
користе, складиште или се њима рукује. Постројење укључује сву опрему, зграде, цевоводе, машине, алате, интерне колосеке и депое, докове, 
истоварна пристаништа за постројења, пристане, складишта или сличне грађевине, на води или копну, а које су нужне за функционисање 
постројења. Комплекс подразумева просторну целину под контролом оператера, где су опасне материје присутне у једном или више 
постројења, укључујући појединачну или заједничку инфраструктуру, односно појединачне или заједничке активности.
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мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације или 
реконструкције које би утицале или би могле утицати 
на исправност склоништа, нити се склоништа могу 
користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске 
и техничке услове.

10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ 
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

 С обзиром да се на предметном простору 
могу очекивати и корисници са посебним потребама 
неопходно је обезбедити услове за несметано кретање 
истих у простору, у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, број 22/15).

 У том контексту треба предвидети пешачке 
стазе са рампама (одговарајућег нагиба и ширине) 
на местима денивелације између разних категорија 
саобраћајних површина. Из истих разлога, потребно 
је обезбедити и одређени минимални број паркинг 
места за хендикепирана лица на планираним паркинг 
површинама (унутар спортског комплекса).

 Поред ових мера, приликом израде одговарајуће 
пројектно техничке документације за објекат спортске 
хале, треба предвидети уобичајене мере за заштиту 
инвалидних лица у самом објекту, као што су 
прилагођавање улазне партије и омогућавање несметане 
комуникације унутар објекта.

11. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

 Планом су дефинисани услови за прикључење 
планираних садржаја на саобраћајну и комуналну 
инфраструктуру: водоводну и канализациону 
мрежу, електроенергетску мрежу, гасоводну мрежу 
и електронску комуникациону мрежу. Поред тога, 
прикључци на јавну комуналну мрежу се обавезно 
изводе према техничким условима и уз прибављену 
сагласност предузећа надлежног за одређену комуналну 
инфраструктуру.

 За потребе издавања локацијских услова 
и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити 
одређени минимални степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта, односно обезбедити прикључке 
на ону комуналну инфраструктуру која је неопходна 
за оптимално функционисање планираног спортског 
објекта и уређених површина. 

 За грађевинску парцелу спортског комплекса 
потребно је обезбедити:
- приступ на јавну саобраћајну површину;

- изграђену јавну електроенергетску дистрибутивну 
мрежу са које ће се обезбедити прикључење по условима 
надлежне електродистрибуције, или снабдевање 
енергијом из сопственог извора (агрегат, обновљиви 
извор енергије);
- прикључење на јавну водоводну мрежу по 
условима надлежног комуналног предузећа, односно 
дистрибутера;
- прикључење на канализациону мрежу по условима 
надлежног комуналног предузећа, односно 
дистрибутера;
- прикључење на отворену атмосферску мрежу за 
прихват вишка атмосферских вода по условима 
надлежног стараоца. 

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 У циљу обезбеђивања реализације планских 
циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме 
и услове за изградњу планираних садржаја:
- конструкцију објекта прилагодити осцилацијама 
изазваним земљотресом јачине VII-VIII степени 
сеизмичког интензитета према Европској 
макросеизмичкој скали (ЕМС-98), за повратни период 
од 475 година;
- при пројектовању и грађењу објекта придржавати се 
одредби техничких прописа и услова који конкретну 
област регулишу;
- при пројектовању и грађењу обавезно се придржавати 
Закона о заштити од пожара;
- у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама 
са инвалидитетом, деци и старим особама приликом 
планирања, пројектовања и грађења јавних саобраћајних 
површина (саобраћајних прикључака на насељску 
саобраћајницу као и пешачких површина и саобраћајно-
манипулативних површина у спортском комплексу), као 
и објекта за јавно коришћење (спортске хале), морају се 
обезбедити обавезни елементи приступачности за особе 
са инвалидитетом, децу и старе особе;
- спроводити мере заштите природних и радом створених 
вредности.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА

Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију 
постојећих објеката

 Реконструкција, доградња и адаптација 
постојећих објеката може се дозволити под следећим 
условима:
- Реконструкција постојећих објеката може се дозволити 
ако се извођењем радова неће нарушити услови дати 
Планом;
- Уколико се укаже потреба, могуће је на грађевинским 
парцелама намењеним за рад извршити доградњу 
објеката - интервенције у простору у циљу унапређења 
технолошког процеса (постављање транспортног моста/
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линије, изградња отвореног/затвореног складишног 
простора, и сл.), у складу са правилима грађења 
дефинисаним за изградњу нових објеката, и уз 
поштовање дозвољених индекса заузетости и индекса 
изграђености на грађевинској парцели;
- Адаптација постојећих објеката се може дозволити у 
оквиру намена и услова датих и Планом за изградњу 
нових објеката;
- Замена постојећег објекта новим објектом (истог 
хоризонталног габарита) може се дозволити под 
условима датим Планом за изградњу нових објеката, уз 
поштовање дозвољених индекса заузетости и индекса 
изграђености на грађевинској парцели, и ако се новим 
објектом неће угрозити други постојећи објекти.

2.1. ЗОНА СТАНОВАЊА

2.1.1. Породично становање

 На грађевинској парцели намењеној породичном 
становању могу се градити:
- основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено 
пословни објекат, пословно-стамбени објекат (који не 
угрожава становање);
- на истој грађевинској парцели може се планирати 
изградња и другог објекта: пословни објекат, стамбени 
објекат, летња кухиња, гаража и оставе веће од 20 m2;
- помоћни објекат: оставе мање од 20 m2, ограде, бунари 
и септичка јама (прелазно решење до прикључења на 
насељску канализациону мрежу);
- на грађевинској парцели може се дозволити изградња 
два стамбена објекта, под условима да су испуњени сви 
урбани критеријуми;
- породични стамбени објекат може да има максимално 
четири (4) стамбене јединице.
 У зони породичног становања пословне 
делатности које се могу дозволити су из области: 
трговине на мало, угоститељства, услужних и занатских 
делатности (уз обезбеђивање заштите животне средине).

 У случају када се пословање планира у 
основном (породичном) објекту део објекта који се 
намењује за пословне садржаје не може прећи половину 
бруто површине.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле

 Услови за образовање грађевинске парцеле 
намењене породичном становању су следећи:
- за слободностојећи објекат мин. ширина парцеле је 
10,0 m (изузетно 9,5 m), а мин. површина парцеле је 
300,00 m2;
- за двојни објекат мин. ширина парцеле је 16,0 m (2х8,0 
m), мин. површина је 500,0 m2 (2х250,0 m2), а само у 
изузетним случајевима 400,0 m2 (2х 200,0 m2).

 На грађевинским парцелама чија је површина 
мања од најмање површине утврђене условима и чија 
је ширина мања од најмање ширине утврђене условима, 
може се утврдити изградња породичног стамбеног 

објекта макс. спратности П+1 са два стана, индекса 
изграђености до 1,0 и индекса заузетости 60%.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу 
на границе грађевинске парцеле

 Грађевински објекат се може поставити 
предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа 
са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују 
стамбени објекти постављени на регулациону линију).

 Такође, ако је у улици више од половине 
објеката грађевинском линијом увучено у односу на 
регулациону линију положај објеката, тј. грађевинску 
линију поставити на мин. 3,0 m од регулационе линије.

 Главни објекат се на парцели гради уз 
границу парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације. Изградња објеката на парцели може се 
изградити под следећим условима:
- основни габарит главног, слободностојећег објекта 
са испадима може се дозволити на мин. 1,0 m од 
границе парцеле претежно северне (односно западне) 
оријентације;
- основни габарит главног слободностојећег објекта (без 
испада) може се дозволити на мин. 3,0 m од границе 
парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације,
- основни габарит двојног објекта (без испада) може се 
дозволити на мин. 4,0 m од границе парцеле.

Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс 
израђености грађевинске парцеле

Макс. дозвољени индекс заузетости је 40%.
Макс. дозвољени индекс изграђености је 1,2.
Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило 
мора да заузима минимално 30%.

Највећа дозвољена спратност и висина објекта

 Спратност главног објекта (породични стамбени 
објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени 
објекат) је од П (приземље) до макс. П+2+Пк (приземље +  
две етаже + поткровље).

 Висина главног објекта је макс. 9,0 m, од коте 
заштитног тротоара објекта до венца, односно макс. 12,0 
m од заштитног тротоара до слемена.

 Спратност пословног објекта уз главни објекат 
је макс. П+1 (приземље + једна етажа). Висина објекта 
је макс. 7,50 m од коте заштитног тротоара објекта од 
венца.

 Помоћни објекат на парцели (остава, летња 
кухиња, гаража) макс. спратности П (приземље), а макс. 
висине 3,0 m од коте заштитног тротоара објекта до 
венца.

 Дозвољена је изградња подрумске, односно 
сутеренске стаже ако не постоје сметње геодетске и 
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хидротехничке природе.

Услови за изградњу објеката на истој грађевинској 
парцели

 Други и помоћни објекат уз главни објекат се 
граде у истој линији на делу бичног дворишта, као и 
главни објекат, уз услов да се објекат од границе парцеле 
гради на мин. 1,0 m одстојања.

 Други и помоћни објекат уз главни објекат 
на парцели, где је двојни објекат, се гради на 0,0 m од 
заједничке границе парцеле.

 Изградњом објеката на парцели не сме се 
нарушити граница парцеле, а одводња атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
парцеле на којој се гради објекат.

 Висина главног породичног стамбеног објекта 
(или стамбено пословног) је макс. 9,00 m од коте 
заштитног тротоара објеката до венца (П+2+Пк).

 Могућа је изградња и другог стамбеног објекта 
на парцели у оквиру услова датих овим планом, ако се 
могу задовољити прописани урбанистички параметри, 
као и величина парцеле у случају препарцелације, са 
могућношћу директног приступа свакој од парцела.

 Висина производног, складишног објекта је 
макс. П+1 (приземље + етажа), тј. макс. 7,50 m од коте 
заштитног тротоара до венца.

 Помоћни објкат на парцели (остава, летња 
кухиња, гаража) макс. спратности П (приземље), а макс. 
висине 3,0 m од коте заштитног тротоара објекта до 
венца.

 Капије на регулационој линији се не могу 
отварати ван регулационе линије. Ограда, стубови 
ограде и капије морају бити на грађевинској парцели 
која се ограђује.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за 
паркирање возила

 За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне 
породичног становања мора се обезбедити колско 
пешачки прелаз ширине мин. 2,5 m.

 За паркирање возила за сопствене потребе у 
оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг 
место, тј. простор за паркирање возила.

Услови за обнову и реконструкцију објеката

 Обнова и реконструкција постојећих објеката 
може се дозволити под следећим условима:
- замена постојећег објекта новим објектом може се 
дозволити у оквиру услова датих овим Планом;
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити 

ако се извођењем радова на објекту неће наруштити 
услови дати овим Планом;
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не 
задовољава услове из ових Правила реконструкцијом се 
не може дозволити доградња постојећег објекта;
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у 
оквиру намена датих овим Планом.

2.1.2. Породично становање са делатношћу мале 
привреде

 За овај простор породичног становања 
основно је да се у оквиру основног типа становања 
морају обезбедити просторни услови и за обављање 
производних активности (мањи производни капацитети) 
или услужних делатности (пекаре, стоваришта, 
складишта, велепродаја и сл.) или делатности везаних за 
пољопривреду (откупне станице, стакленици, хладњаче, 
итд.).

 Величина, као и просторна организација 
парцеле, тј. дела намењеног пословању, разматраће се у 
конкретним случајевима зависно од величине парцеле, 
положаја у ширем окружењу, комуналне опремљености 
и задовољења аспекта заштите животне средине.

 Код овог вида становања треба посебно 
водити рачуна о организацији и уређењу дела парцеле 
намењене породичном становању (озелењавање и начин 
ограђивања парцеле треба да допринесу квалитетнијем 
и лепшем микроамбијенту стамбено пословног блока).

Врста и намена објеката који се могу градити

 На грађевинској парцели намењеној породичном 
становању са радом могу се градити:
• у оквиру стамбеног дела парцеле дозвољава се 
изградња следећих објеката:
- основни објекат: породични стамбени објекат, 
стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени објекат,
- на истој грађевинској парцели може се планирати 
изградња другог објекта – пословни објекат, стамбени, 
гаража, летња кухиња и оставе веће од 20 m2,
- помоћни објекти: летња кухиња, гаража и остава 
мања од 20 m2, ограде, бунари, септичка јама (прелазно 
решење до прикључења на насељску канализациону 
мрежу), просторије (оставе за огрев, гаража, летња 
кухиња) могу се планирати и у саставу основног објекта 
или другог објекта на парцели,
- у стамбеном делу парцеле пословне делатности које 
се могу дозволити су из области: трговине на мало, 
угоститељства, услужних и занатских делатности (уз 
обезбеђивање услова заштите животне средине).

• у оквиру економског дела парцеле даје се могућност 
изградње следећих објеката:
- производни објекат (који задовољава услове заштите 
животне средине, тј. који својим деловањем – буком, 
гасовима, отпадним материјама – неће негативно 
утицати на основну функцију - становање). Објекти се 
могу градити као слободностојећи,
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- складишта, стоваришта (трговина на велико),
- силоси, хладњаче, сушнице, пушнице, надстрешнице 
за машине и возила, магацини сточне хране, итд.,
- трафостанице.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле

 Услови за образовање грађевинске парцеле 
намењене породичном становању са радом су следећи:
- мин. ширина парцеле је 15 m.
- мин. површина парцеле је 800,0 m2. 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу 
на границе грађевинске парцеле

 Објекти у изграђеном делу обухваћеног 
простора се граде на постојећим грађевинским линијама, 
односно према позицији већине изграђених објеката.

 Објекти у неизграђеном и делимично изграђеном 
простору се граде на грађевинској линији или унутар 
површине ограничене грађевинским линијама.

 Удаљеност грађевинске линије од регулационе 
линије је мин. 3,0 m (за стамбени објекат). Простор 
између регулационе и грађевинске линије озеленити. 
Удаљеност грађевинске линије од регулационе линије за 
производне, складишне, итд. објекте је 15,0 m. 

 Обавезно је обезбедити колски улаз као и 
манипулативне и паркинг површине на сопственој 
парцели.

 Главни објекат се на парцели гради уз границу 
парцеле према суседу претежно северне, односно западне 
оријентације. Основни габарит слободностојећег објекта 
(без испада) може да се дозволи на мин. 1,0 m од границе 
парцеле према суседу уз који је постављен. Објекат, 
односно основни габарит слободностојећег објекта не 
може прећи границу парцеле.

 Основни габарит слободностојећег објекта без 
испада, може да се дозволи на мин. 3,0 m од границе 
парцеле према суседу уз коју је смештен суседни објекат.

 Удаљеност грађевинских линија главних 
објеката од других објеката не може бити мања од 4,0 m 
(основни габарит са испадом), односно мин. половина 
вишег објекта.

 Пословни и помоћни објекат могу да се граде 
на међусобном размаку од 0,0 m ако су задовољени 
санитарни, противпожарни и други технички услови, 
тј. међусобни размак не може бити мањи од половине 
висине вишег објекта. 

 Отвор на објекту који је смештен уз суседну 
међу или је од међе удаљен макс. 2,0 m, може бити: 
прозор мин. висине парапета 1,80 m; светларник од 
непровидног стакла или стаклене призме висине 

парапета 0,00 m.

 Отвор на објекту који је од суседне међе удаљен 
више од 2,0 m може бити прозор. Удаљеност економских 
објеката у којима се складишти запаљиви материјал од 
других објеката не може бити мања од 6,0 m.

 Међусобни размак између економских објеката 
(на истој парцели) може бити 0,0 m (ако су задовољени 
услови противпожарне заштите) односно мин. половина 
вишег објекта.

 Изградњу водонепропусне јаме вршити на 
удаљености мин. 3,0 m од свих објеката и међе према 
суседима.
 Помоћни и економски објекат се граде у истој 
линији као и главни објекат.

 Ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, растојање нових економских 
објеката од границе парцеле не може бити мање од 
1,0 m.
 Економски објекат на парцели где је двојни 
објекат се гради на 0,0 m од заједничке границе парцеле.

 Отпадне воде третирати прикључењем на 
градску канализацију.

 Ограде на регулационој линији могу бити 
транспарентне или комбинација зидане и транспарентне 
ограде.

 Транспарентна ограда се поставља на подзид 
код комбинације зидани део ограде може ићи до висине 
од 0,9 m.

 Капије на регулационој линији се не могу 
отварати ван регулационе линије.

 Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9 
m од коте тротоара због прегледности раскрснице.

 Ограда, стубови ограде и капије морају бити на 
грађевинској парцели која се ограђује.
 Бочне стране и задња страна грађевинске 
парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом, 
транспарентном оградом или зиданом оградом до 
висине максимално h=1,4 m.

 Дозвољено је преграђивање функционалних 
целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење 
стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и 
пословног/ производног дела парцеле) уз услов да 
висина те ограде не може бити већа од висине спољне 
ограде.

Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс 
изграђености грађевинске парцеле

Макс. дозвољени индекс заузетости је 70%.
Мскс. дозвољени индекс изграђености је 2,1.
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Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило 
мора да заузима минимално 30%.

 Формирати ободне зелене површине које ће 
имати функцију изолације самог комплекса од околних 
суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско 
дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би буку 
и задржао издувне гасове и прашину.

Највећа дозвољена спратност и висина објекта

Спратност објекта:
- стамбени објекат, стамбено пословни објекат: макс. 
П+1+Пк (приземље+1 етажа+ поткровље),
- производни објекат: П (приземље), П+1 (приземље+1 
етажа), у изузетним случајевима и више, ако то захтева 
технолошки процес производње,
- складишни: П (приземље), П+1 (приземље+1 етажа). 
Изградња сутерена могућа је ако за то не постоје сметње 
геомеханичке и хидротехничке природе.

Обезбеђење приступа парцели и простора за 
паркирање возила

 За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне 
мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине 3,0 
m. 

 За паркирање возила за сопствене потребе у 
оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг 
место тј. простор за паркирање возила по правилу један 
стан једно паркинг место.

Услови за обнову и реконструкцију објеката

 Обнова и реконструкција постојећих објеката 
може се дозволити под следећим условима:
- замена постојећег објекта новим објектом може се 
дозволити у оквиру услова датих овим Планом,
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити 
ако се извођењем радова на објекту неће наруштити 
услови дати овим Планом,
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не 
задовољава услове из ових Правила реконструкцијом се 
не може дозволити доградња постојећег објекта,
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у 
оквиру намена датих овим Планом.

2.1.3. Вишепородично становање 

 Предметна зона је постојећа зона 
вишепородичног становања. Задржавају се постојећи 
објекти у постојећем хоризонталном габариту.

 Обнова и реконструкција постојећих објеката 
може се дозволити под следећим условима:
- Намена: вишепородично становање; 
- Степен изграђености: маx. 50%;
- Индекс искоришћености: маx. 1,6;
- Спратност објекта: маx. П+3 (приземље+три етаже).

 Изградња сутерена могућа ако не постоје 
сметње геомеханичке и хидротехничке природе.

 Од укупне површине грађевинске парцеле 
зеленило мора да заузима минимално 30%.

 Препарцелацију и парцелацију спроводити на 
основу пројекта препарцелације и парцелације. 

2.2. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА

2.2.1. Радне површине

 Изградња објеката привредних делатности ће 
се реализовати само на основу услова из овог Плана. 
За изградњу објеката за које је Законом о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања животне средине 
предвиђено издавање интегрисане дозволе пре издавања 
локацијске дозволе неопходна је израда Урбанистичког 
пројекта који ће дефинисати урбанистичко решење и 
услове за изградњу објеката.

 При пројектовању и грађењу објеката 
придржавати се одредби техничких прописа и услова 
који конкретну област регулишу.

 У оквиру просторно-функционалне целине 
могуће је формирати подцелине. Постојећи садржаји се 
задржавају (са могућношћу реконструкције, доградње и 
изградње) и планирају нови садржаји. 

 У оквиру радних површина могућа је изградња 
следећих садржаја:
- производни погони,
- трговинска делатност,
- сервисно-складишни терминали,
- садржаји логистичке подршке производње (шпедиција, 
услужно складиштење, сервиси, итд.),
- техничке службе одржавања и оправке средстава и 
опреме (прање, одржавање и оправка возила, друмске 
ваге и др.).

Намена и врста објеката који се могу градити

 У оквиру грађевинске парцеле дозвољена 
је изградња: пословних, производних и складишних 
објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-
производни објекат, пословно-складишни објекат, 
производно-складишни објекат или пословно-
производно-складишни објекат. 

 Уз главне објекте на грађевинској парцели, 
дозвољена је изградња и других објеката: портирница, 
чуварских и вагарских кућица, гаража, остава и 
магацина, силоса, надстрешница и објеката за машине 
и возила, колских вага, типских трансформаторских 
станица, МРС, производних енергетских објеката 
обновљивих извора енергије снаге испод 10 MVA 
(производни енергетски објекти могу бити и главни 
објекти на парцели), објеката за смештај електронске 
комуникационе опреме, котларница, водонепропусних 
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бетонских септичких јама (као прелазно решење до 
прикључења на насељску канализациону мрежу), 
бунара, ограда и сл.

 Пословне делатности које се могу дозволити у 
овој зони су све производне, пословне, услужне и радне 
активности мањег или већег обима, односно капацитета. 

 То су делатности везане за производне погоне 
индустрије, мале привреде, односно делатности 
из области трговине на велико и мало, изложбено-
продајни салони, логистички центри, складишта (за 
индустријску робу, за пољопривредну робу, складишта 
грађевинског материјала, хладњаче, силоси и сл.), 
магацински простори и пратећи садржаји, сервисне, 
услужне делатности, као и остале делатности, које могу 
осигурати прописане мере заштите животне средине.

 Није дозвољена изградња стамбених објеката. 
Изузетно се може дозволити изградња једне стамбене 
јединице у функцији пословања у склопу пословног 
објекта.

 У овој зони забрањена је изградња економских 
објеката.

 Објекти се могу градити као слободностојећи 
или објекти у низу, а све у зависности од техничко-
технолошког процеса производње и задовољавања 
прописаних услова заштите.

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на 
границе грађевинске парцеле

 У зависности од технолошког процеса 
производње и пословања у оквиру радног комплекса, 
грађевинска линија планираних објеката у односу 
на регулациону линију мора да буде одмакнута за 
минимално 5,0 m. Изузетно, неки помоћни објекти 
који се налазе на улазу у радни комлекс (портирнице, 
чуварске и вагарске кућице и сл.) предњом фасадом се 
могу поставити на регулациону линију, односно градити 
на растојању мањем од 5,0 m од регулационе линије. У 
постојећим радним комплексима грађевинске линије 
треба ускладити са изграђеним објектима.

 Обзиром да технолошки процес у великој мери 
условљава организацију парцеле, тј. изградњу објеката 
решаваће се од случаја до случаја. Минимална дозвољена 
удаљеност грађевинске линије од суседне парцеле је 5,0 
m. (евентуално је дозвољена и мања удаљеност мин. 1,0 
m под условом да су задовољени услови противпожарне 
заштите, тј. да је међусобни размак између објеката на 
две суседне парцеле већи од 4,0 m, тј. већи од половине 
вишег објекта).

 Планиране пословне и радне комплексе 
формирати тако да се репрезентативни објекти лоцирају 
до улице, а мање атрактивни, производни или помоћни 
објекти, у дубину комплекса.

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката

 Међусобни размак слободностојећих објеката у 
радном комплексу и на две суседне парцеле не може бити 
мањи од половине висине вишег објекта, а минимално 
растојање је 4,0 m. Код производних и складишних 
објеката мора се обезбедити пролаз ватрогасног возила 
између објеката. 

 Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност 
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се 
дозволити ако то технолошки процес производње 
захтева и ако су задовољени услови противпожарне 
заштите.

Највећа дозвољена спратност објеката

 У зависности од намене објекта дозвољена 
спратност објеката је:
- пословни: максимум П+2 (приземље + две етаже),
- производни и складишни: максимум П+1 
(приземље+једна етажа), евентуално и више ако то 
захтева технолошки процес производње, односно 
складиштења,
- помоћни објекат: максимум П (приземље).

 Код производних и складишних објеката 
дозвољен је вертикални габарит и већи од прописаног 
овим Планом, само ако то захтева технолошки процес 
производње, односно складиштења.
 Такође код репрезентативних пословних 
објеката, који у исто време својим архитектонским 
решењем представљају репер у простору, дозвољен је 
вертикални габарит и већи од прописаног овим Планом, 
уз обавезну израду Урбанистичког пројекта.

 За све врсте објеката дозвољена је изградња 
подрумске етаже (По), односно сутеренске етаже (Су) 
ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе.

 Кота приземља објекта одређује се у односу 
на коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 
- кота приземља нових објеката на равном терену не 
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 
пута,
- кота приземља за пословне, производне и складишне 
објекте максимално 0,2 m виша од коте нивелете јавног 
или приступног пута; ако је кота приземља виша она се 
решава у оквиру габарита објекта.

Услови за изградњу других објеката на истој 
грађевинској парцели

 На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више од једног главног (производног, 
пословног или складишног) објекта, са наменом 
дозвољеном овим Планом, као и утврђеним правилима 
уређења и грађења.
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 На парцелама намењеним за рад могу се градити 
и други објекти који су у функцији главног објекта.

 Објекти могу да се граде као слободностојећи 
и у низу (у оквиру парцеле). Међусобна удаљеност два 
слободностојећа објекта је минимално половина висине 
вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити 
мањи од 4,0 m.

 Изградња објеката у низу, када је међусобна 
удаљеност два објекта 0,0 m, тј. само за ширину 
дилатације, може се дозволити ако то технолошки 
процес производње захтева и ако су задовољени услови 
противпожарне заштите.

 Пословни и помоћни објекат могу да се граде 
на међусобном размаку од 0,0 m, ако су задовољени 
санитарни, противпожарни и други технички услови, 
односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 
m, ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. 
међусобни размак не може бити мањи од половине 
висине вишег објекта.
 Удаљеност силоса од других објеката не може 
бити мања од половине висине силоса.

 Радни комплекс је могуће оградити зиданом, 
металном, транспарентном, или комбинованом оградом 
до висине од 2,2 m. Ограда, стубови ограде и капије 
морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
Капије на регулационој линији се не могу отварати 
ван регулационе линије. Ограда на регулационој 
линији и ограда на углу мора бити транспарентна, 
односно комбинација зидане и транспарентне ограде. 
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 
максимално 0,2 m, а код комбинације, зидани део ограде 
не може бити виши од 0,9 m.

 Дозвољено је преграђивање функционалних 
целина у оквиру комплекса, уз услов да висина те ограде 
не може бити већа од висине спољне ограде.

 Пролази кроз ограду (капије) морају по броју 
и положају бити постављени тако да је обезбеђена 
адекватна проточност саобраћаја и да омогућавају 
радницима/посетиоцима истовремено брзо и несметано 
напуштање комплекса и улазак противпожарних или 
санитетских екипа у круг комплекса, као и у саме 
објекте.

Архитектонско, односно естетско обликовање 
појединих елемената објекта

 Објекти могу бити грађени од свих врста чврстог 
материјала, који је у употреби, на традиционалан (зидани 
објекти) или савременији начин (од префабрикованих 
елемената, укључујући и готове монтажне хале).
 Могућа је израда косог или равног крова. Коси 
кров може бити двоводни или кров са више кровних 
равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, 
челика или армираног бетона, а кровни покривач у 
складу са нагибом крова. Уколико се изводи раван кров, 

неопходно је извести адекватан завршни слој. Могућа је 
израда стакленог крова – лантерне, са системом фиксних 
алуминијумских брисолеја. Кровна конструкција може 
бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни 
покривач у складу са нагибом крова.

 Фасаде објекта могу бити малтерисане, од 
фасадне опеке, термоизолационих панела, стаклене 
зид завесе, сачињене од фиксних или покретних 
транспарентних или не транспарентних стаклених 
панела, или других савремених материјала који су 
тренутно у употреби. Избором материјала водити 
рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 
противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од 
пожара морају се испројектовати и извести приступни 
пут, окретница и плато за кретање ватрогасног возила и 
извођење интервенција. 

 Испред главне фасаде објеката (према јавној 
површини) могуће је постављати јарболе и рекламне 
тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако 
да не ометају саобраћај, а висине макс. 10,0 m.

 Сви објекти морају бити изграђени у складу са 
важећом законском регулативом, која уређује конкретну 
област/делатност, а избор материјала вршити имајући 
у виду специфичну намену објекта/простора и са 
становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања 
санитарно-хигијенских услова.

 Архитектонским облицима, употребљеним 
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетски визуелне целине, како у оквиру 
комплекса, тако и са непосредним окружењем.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле, минимална и максимална 
површина грађевинске парцеле

 Величина парцеле намењене изградњи 
привредних капацитета мора бити довољна да прими све 
садржаје који су условљени конкретним технолошким 
процесом, као и пратеће садржаје, уз обезбеђивање 
дозвољеног индекса заузетости парцеле.

 Површина грађевинске парцеле износи 
минимално 1000,0 m2, а ширина уличног фронта 
минимално 20,0 m. Максимална величина парцеле није 
ограничена. 

Највећи дозвољени индекс заузетости

 На грађевинској парцели индекс заузетости 
(планирани објекти са манипулативним платоима и 
интерним саобраћајницама) је максимално 70%.
 У склопу грађевинске парцеле обезбедити мин. 
30% зелених површина.

 Формирати ободне зелене површине које ће 
имати функцију изолације самог комплекса од околних 
суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско 
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дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би буку 
и задржао издувне гасове и прашину.

 Избор биљних врста одређује се према 
карактеристикама производње, карактеру и 
концентрацији штетних материја, а такође њиховим 
еколошким, функционалним и декоративним 
својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација 
админстративних објеката од производних (складишних) 
објеката, изолација пешачких токова као и заштита 
паркинг простора од утицаја сунца.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и 
простора за паркирање возила

 За грађевинску парцелу обезбедити колско-
пешачки прилаз минималне ширине 3,5 m. 
 За задовољавање потреба противпожарне 
заштите обезбедити колски прилаз минималне ширине 
3,5 m са минималним унутрашњим радијусом кривине 
од 7,0 m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,0 m. 

 У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне 
површине градити под следећим условима:
- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m, са 
унутрашњим радијусом кривине од минимално 5,0 
m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност 
саобраћаја због противпожарних услова, или 12,0 m где 
то захтевају габарити меродавног (теретног) возила;
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру 
грађевинске парцеле обезбедити паркинг простор (за 
путничко возило мин. 2,5 х 5,0 m, за теретно возило мин. 
3,0 х 6,0 m, односно у зависности од величине теретног 
возила);
- манипулативне платое пројектовати са једностраним 
нагибом и носивошћу за средњe тешки саобраћај;
- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне 
површине минимално 0,6-0,7 m2 по бициклу;
- пешачке стазе у комплексу радити од бетона, бетонских 
плоча или бехатона минималне ширине од 1,0 m. 

 Нивелацијом саобраћајних површина одводњу 
атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на 
којој се гради.

2.2.2. Комерцијално-услужне, туристичко - 
рекреативне и пословне делатности

 Општина Инђија, насеље Инђија је предодређено 
географским положајем и саобраћајном функцијом да 
развија индустрију, занатство, трговину, туризам што 
је велики предуслов за широко обухватне туристичке 
понуде, са нагласком на локално и регионално/
традиоционално, али и ново и непоновљиво.

 Уз коридор ауто-пута, брзе пруге као и 
међународног пловног пута пружа се идеална могућност 
за развој вишефункционалних и услужних привредних 
пунктова са посебним нагласком на туристичко 
угоститељске објекте и делатности од значаја за 
путнике у транзиту. Ауто-пут на територији Србије, у 

непосредној близини североисточне радне зоне Инђија 
(површине планиране за комерцијално-услужне, 
туристичко-рекреативне и пословне делатности) готово 
је меридијански правац који спаја западну Европу са 
истоком. Такође не треба занемарити ни компаније 
које су већ изграђене, као и оне које ће у будућности 
изградити своје производне погоне у североисточној 
радној зони и које су такође потенцијални корисници 
комерцијално-услужних и туристичко-рекреативних 
садржаја.

 У предметној зони је издато одобрење за 
експлоатацију термалних вода самим тим пружа 
се могућност за изградњу бањских и Wellness&Spa 
садржаја, као и свих осталих пратећих садржаја, 
неопходних за адекватно функционисање основне 
намене.

 У оквиру блока бр. 96 могућа је изградња 
следећих садржаја:
- пословно управљачки систем зоне (савремени 
пословно-административно-информациони систем),
- продајни простори (савремени трговински центри),
- смештајно услужне делатности (хотел, мотел, 
ресторани, рекреативне површине, Wellness&Spa 
центар, итд.),
- помоћне и сервисне службе (царинске, санитарне, 
банкарске, поштарске, службе осигурања и др.),
- техничка служба (сервиси, снабдевање горивом, прање 
возила, итд.), с обзиром на положај блока у простору, 
изграђене садржаје, добру саобраћајну повезаност.

 На отвореном простору планира се изградња 
следећих садржаја: базен за одрасле, базен за децу, 
термални базен, тобогани повезани са безенима и 
тапидаријумом, баште ресторана, отворени спортски 
терени.
 У затвореним објектима планира се изградња: 
WELNES&SPA са пратећим садржајима, велики и мали 
базени, сауне, тепидаријум, свлачионице, тоалети, итд.

 Организација и уређење грађевинске парцеле 
намењене грађењу објеката комерцијално-услужних, 
туристичко-рекреативних и пословних делатности у 
првом реду је условљена врстом планиране делатности. 
За парцеле до 2000 m2 утврђиваће се локацијским 
условима, а на основу утврђених правила грађења и у 
складу са важећим законима, прописима и нормативима 
за објекте одређене намене. 
 За изградњу и уређење нових комплекса у 
функцији бањског, смештајног туризма, као и савремених 
трговинских центара, на грађевинским парцелама 
већим од 2000m2 неопходна је даља разрада, израда 
Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-
архитектонске разраде локације. 

Минимална величина парцеле за изградњу је 800m2.
Максимална величина парцеле се не условљава.
Минимална ширина уличног фронта за слободностојеће 
објекте је 20 m.
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 Максимални степен искорушћености парцеле 
је 70% (рачунајући објекте, саобраћајнице, паркинге 
и платое). Проценат учешћа зеленила у организацији 
парцеле је минимално 30%. 

 Максимална дозвољена спратност објеката је 
П+3 (приземље+три спрата).
 Максимална висина слемена планираних 
објеката је 16,00 m, али је дозвољено формирање 
висинских акцената чија максимална висина је 20,0 m. 
у склопу кровне конструкције планираних висинских 
акцената је дозвољено формирање дуплекса. 

 Паркинг простор за кориснике планираних 
садржаја решавати у оквиру парцеле изградњом 
паркинга или гаража.

 Могућа је изградња и мањих објеката 
производног занатства, који су део привреде (секундарни 
сектор), али чија делатност неће нарушавти и угрожавати 
животну средину, као ни планиране садржаје у блоку 
бр. 96.
 
 Неопходна је: 
- израда УП-а којим ће се дефинисати детаљна намена 
(могуће је поред основне намене планирати и другу-
компатибилну намену); 
- процена утицаја планираних активности производног 
занатства на животну средину, тј. оне које неће буком и 
емисијама загађивати и реметити планиране садржаје у 
предметном блоку, а све на основу утврђених правила 
грађења и у складу са важећим законима, прописима и 
нормативима за објекте одређене намене. 

 Садржаји производног занатства треба 
да допринесу повећању не само привредних већ и 
туристичких вредности како самог насеља тако и 
окружења.
 
2.3. ЗОНА ИНФРАСТРУКТУРНИХ КОРИДОРА

 Правила за уређење и изградњу у 
инфраструктрурним коридорима дата су у поглављу 
„I Правила уређења“, тачка „5. Коридори, капацитети 
и услови за уређење и изградњу инфраструктуре и 
зеленила са условима за прикључење“, у подтачкама:
- 5.1. Саобраћајна инфраструктура; 
- 5.2. Водна и комунална инфраструктура;
- 5.3. Електроенергетска инфраструктура;
- 5.4. Термоенергетска инфраструктура;
- 5.5. Електронска комуникациона (ек) инфраструктура;
- 5.6. Услови за уређење зелених и слободних површина.

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

 Геолошки завод Србије обавља основна 
геолошка истраживања и друга геолошка истраживања, 
као и послове примењених геолошких истраживања 
од важности за Републику Србију, у складу са 
Законом о рударству и геолошким истраживањима. 

Примењена инжењерскогеолошка - геотехничка 
истраживања обавезно се врше за потребе просторног 
и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње 
грађевинских и других објеката ради дефинисања 
инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње 
и/или санације, као и других карактеристика геолошке 
средине.

 Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно 
од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о 
геотехничким условима изградње, израђен према 
прописима о геолошким истраживањима. За подручје 
обухвата Плана нема детаљних података о инжењерско-
геолошким истраживањима.

 У геоморфолошком погледу предметно 
подручје се налази на лесној заравни која је део много 
пространије фрушкогорске лесне заравни. Основну 
геолошку грађу терена чини лес. Лес је специфична 
прашинаста творевина еолског порекла, са доста 
уједначеним гранулометријским саставом. Услед велике 
порозности и пропустљивости леса, на лесној тераси се 
осећа одсуство површинске акумулације вода. Носивост 
сувог леса неоштећене структуре је велика и креће се 
између 1,5-2 kg/cm2. На основу наведеног може се 
закључити да подручје обухвата Плана има релативно 
повољну геомеханичку структуру, без изразитијих 
просторних ограничења. 

 На територији обухвата Плана се налази 
експлоатациони простор изворишта термоминералних 
вода, као и оверене билансне резерве термалних вода 
испитаних бушотином Инђ-1/Х. Према расположивим 
сазнањима предметно подручје располаже минералним 
богатством значајним за експлоатацију (опекарске 
сировине, подземне и термалне воде). Насеље није 
угрожено од штетног дејства високих нивоа подземне 
воде, односно већи део општине Инђија је са дубоким 
нивоом воде I издани. Такође, на простору нису 
регистровани морфолошки облици који указују на 
процес клизања терена. 

 Изградња објеката мора бити пројектована 
и изведена према свим условима противпожарне 
и сеизмичке заштите (VII-VIII степен сеизмичког 
интензитета према ЕМС-98), што подразумева примену 
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, 
спратност објеката и др., као и строго поштовање и 
примену важећих законских прописа за пројектовање и 
градњу објеката у сеизмичким подручјима.

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА 
ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО 
АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

 Израда урбанистичког пројекта, који ће 
дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу 
објеката, обавезна је у следећим случајевима:
- изградњу објеката за које је Законом о интегрисаном 
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спречавању и контроли загађивања животне средине 
предвиђено издавање интегрисане дозволе,
- за изградњу производних комплекса тј. привредне 
делатности чија се изградња у овом тренутку не може 
прецизно предвидети, а чији обим изградње или 
технологија рада то буду захтевали,
- за изградњу туристичо-спортских и комерцијалних 
садржаја на парцелама већим од 2000m2.

 Израда пројеката парцелације обавезна је за све 
површине јавне намене које се дефинишу овим Планом. 
Парцелацију и препарцелацију грађевинских парцела 
и формирање нових грађевинских парцела спроводити 
израдом Пројеката препарцелације и парцелације.
 Није предвиђена израда урбанистичко-
архитектонског конкурса за простор у обухвату Плана. 
Архитектонски или урбанистички конкурс, као основ за 
даљу реализацију, се може радити ако се утврди интерес. 
Конкурси се расписују за јавне, репрезентативне објекте 
и садржаје од значаја за локалну или ширу заједницу.

5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ 
ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 

 Планом детаљне регулације североисточне 
радне зоне у Инђији постигнути су следећи урбанистички 
параметри:
- Планиране радне површине заузимају 525,95 ha, 
односно 71,25 % укупне површине у обухвату Плана;
- Планирана површина за комерцијално-услужне, 
туристичко-рекреативне и пословне делатности је 97,78 
ha, односно 13,25 % укупне површине у обухвату Плана;
- Површине јавне намене заузимају 82,27 ha, односно 
11,11 %, ос чега највећи део је планиран за саобраћајне 
површине.

 У укупном обухвату Плана очигледно је да је 
најдоминантнија намена коју заузимају радни садржаји.

6. ПРИМЕНА ПЛАНА

 Ступањем на снагу овог Плана престају да важе 
следећи Планови:
- План детаљне регулације североисточне радне зоне 
(блокови бр. 11, 35, 36, 37, 90, 93, 94, 95 и 97) у Инђији 
(„Службени лист општина Срема“, број 30/11)
- План детаљне регулације за блок бр. 96 у Инђији – 
североисточна радна зона („Службени лист општина 
Срема“, број 20/07)

 Могућа је етапност (фазност) реализације 
Плана. Потребном пројектно техничком документацијом 
ће се дефинисати обим изградње у свакој од планираних 
етапа.

 Спровођење Плана вршиће се:
• израдом пројеката препарцелације и парцелације,
• израдом урбанистичких пројеката за:
- изградњу објеката за које је Законом о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања животне средине 
предвиђено издавање интегрисане дозволе,

- за изградњу производних комплекса тј. привредне 
делатности чија се изградња у овом тренутку не може 
прецизно предвидети, а чији обим изградње или 
технологија рада то буду захтевали,
- за изградњу туристичо-спортских и комерцијалних 
садржаја на парцелама већим од 2000m2.
• издавањем локацијских услова и грађевинских дозвола 
за садржаје за које су овим Планом утврђена правила 
уређења и грађења. 

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-293/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 1346
 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број: 5/2019) и члана 3. став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општине Инђија“; 
број:18/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШКА

I
 Даје се сагласност на Статут Месне заједнице 
Бешка број:364/19, који је донео Савет месне заједнице 
Бешка на седници одржаној 26.новембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-267-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 1347
 На основу члана 74. став 8. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 111. став 1. тачка 1. Статута општине Инђија, 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19) и члана 3. 
став 1., а у вези члана 65. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист општине Инђија“, број 18/19),
 Савет Месне заједнице Бешка, на седници 
одржаној дана, 26.11.2019. године, донео је

С Т А Т У Т

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШКА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Статутом месне заједнице Бешка, у складу 
са Статутом општине Инђија и Одлуком о месним 
заједницама, уређује се: број чланова Савета месне 
заједнице; поступак за избор председника Савета месне 
заједнице, начин одлучивања Савета месне заједнице; 
дан месне заједнице; састав, надлежност и мандат 
сталних и повремених радних тела, као и друга питања 
од значаја за рад Месне заједнице.

Члан 2.
 Месна заједница Бешка је образована Одлуком 
Скупштине општине Инђија, ради задовољавања 
потреба од непосредног и заједничког интереса грађана 
на свом подручју.

Члан 3.
 Назив Месне заједнице је: Месна заједница 
Бешка.
 Седиште Месне заједнице Бешка је у Бешки, 
улица Краља Петра Првог, број 1.

Члан 4.
 Подручје Месне заједнице Бешка обухвата 
насељено место Бешка.

Члан 5.
 Месна заједница има својство правног лица у 
оквиру права и дужности утврђених Статутом општине 
Инђија и Одлуком о месним заједницама.
 Месна заједница има рачун отворен код Управе 
за трезор.

Члан 6.
 У месној заједници свечано се обележавају Дан 
Месне заједнице и Слава.
 Дан Месне заједнице Бешка је 25. Октобар – 
Дан ослобођења Бешке.
 Слава Месне заједнице Бешка је Духови 
(духовски понедељак).

Члан 7.
 Месна заједница има печат.
 Печат је округлог облика, пречника 32 mm, 

израђен од гуме, метала или другог одговарајућег 
материјала.
 Текст печата исписује се на српском језику 
ћириличним писмом.
 У спољном кругу печата исписује се назив 
општина Инђија.
 У следећем унутрашњем кругу исписује се 
назив Meсна заједница Бешка.
 У дну печата исписује се назив Бешка, као 
седиште месне заједнице.

Члан 8.
 За употребу и коришћење печата одговоран је 
председник Савета месне заједнице.

Члан 9.
 Месну заједницу представља и заступа 
председник Савета месне заједнице и наредбодавац је за 
извршење финансијског плана.

Члан 10.
 У имовинско-правним и другим споровима 
месну заједницу пред судовима и другим надлежним 
органима може да заступа Правобранилаштво општине 
Инђија, на основу појединачних пуномоћја председника 
Савета месне заједнице.

II.  ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 11.
 У месној заједници грађани непосредно или 
преко органа месне заједнице:
1. иницирају и разматрају решавање комуналних питања 
и уређења насеља (путеви, улице, паркови, гробља, 
снабдевање струјом, водом и др.) и у том циљу остварују 
сарадњу са јавним предузећима;
2. разматрају задовољавање одређених потреба грађана 
у области образовања, културе, спорта и другим 
областима од непосредног интереса за грађане;
3. иницирају предузимање мера за очување и заштиту 
културних добара, заштиту и унапређење животне 
средине и заштиту здравља;
4. иницирају предузимање мера код надлежних 
институција у циљу пружања помоћи лицима у стању 
социјалне потребе;
5. иницирају предузимање мера заштите добара од оштег 
интереса, очувању јавног реда и мира, елементарних и 
других непогода;
6. врше и друге послове утврђене овим статутом.

Члан 12.
 Грађани у месној заједници одлучују:
1. путем изабраних представника у органима месне 
заједнице;
2. на збору грађана;
3. референдумом;
4. грађанском иницијативом.
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III. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.
 Савет месне заједнице има 9 чланова.
 Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 
године.
 Исто лице може поново бити изабрано за члана 
Савета месне заједнице.

Члан 14.
 Право и дужност члана Савета месне заједнице 
је да учествује у раду Савета месне заједнице и њених 
радних тела, предлаже расправу и покреће иницијативе 
о одређеним питањима, остварује сарадњу са органима 
и службама општине, обавештава грађане месне 
заједнице о активностима које предузима и учествује у 
другим активностима Савета месне заједнице.

Члан 15.
 Прву конститутивну седницу Савета месне 
заједнице сазива председник Савета месне заједнице 
у претходном сазиву и то у року од десет дана од дана 
утврђивања коначних резултата избора, а ако он то не 
учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан 
Савета.
 Конститутивном седницом председава 
најстарији члан Савета месне заједнице.
 Конститутивна седница се може одржати ако 
присуствује већина од укупног броја чланова Савета 
месне заједнице.

Члан 16.
 Савет месне заједнице има председника.

1. Избор председника Савета месне заједнице

Члан 17.
 Председника Савета месне заједнице бира 
Савет на конститутивној седници из реда својих 
чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја чланова Савета месне заједнице.
 Сваки члан Савета може предложити само 
једног кандидата за председника Савета месне заједнице.
 Предлог садржи име и презиме кандидата и 
сагласност кандидата.
 Присутни члан Савета месне заједнице, 
сагласност даје усмено и она се уноси у записник.
 Ако је предложени кандидат одсутан, предлагач 
је дужан претходно обезбедити његову сагласност у 
писаном облику.
 Ако у првом кругу гласања ниједан од 
предложених кандидата не добије потребну већину, 
у другом кругу гласа се о два кандидата која су у 
претходном кругу имала највећи број гласова.
 У другом кругу изабран је кандидат који добије 
већину гласова од укупног броја чланова Савета месне 
заједнице.
 Председник Савета месне заједнице ступа на 
дужност по објављивању резултата гласања и преузима 
вођење седнице.

 Председник Савета месне заједнице, у случају 
своје одсутности или спречености, обављање појединих 
послова из делокруга председника Савета може да 
повери другом члану Савета месне заједнице.

Члан 18.
 Председник Савета месне заједнице из 
претходног сазива дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа имовине са свим правима 
и обавезама месне заједнице на дан примопредаје.

2. Надлежност Савета месне заједнице

Члан 19.
 Савет месне заједнице:
1. доноси статут месне заједнице,
2. доноси финансијски план месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;
3. усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду 
месне заједнице;
4. усваја завршни рачун по истеку календарске године; 
5. бира и разрешава председника савета месне заједнице;
6. предлаже мере за развој и унапређење комуналних и 
других делатности на подручју месне заједнице,
7. покреће иницијативу за доношење нових или измену 
постојећих прописа Oпштине;
8. сарађује са удружењима грађана и невладиним 
организацијама у питањима која 
су од интереса за грађане месне заједнице,
9. именује свог представника на свим зборовима грађана, 
извршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана,
10. организује разне облике хуманитарне помоћи на 
свом подручју,
11. доноси Пословник о свом раду;
12. врши друге послове из надлежности месне заједнице 
утврђене Статутом општине или другим општинским 
прописима.
 На акта Савета месне заједнице из става 1. тачка 
1, 2 и 3. овог члана, сагласност даје Скупштина општине 
Инђија.

Члан 20.
 Ангажовање председника и чланова Савета 
месне заједнице, као и чланова сталних и повремених 
радних тела месне заједнице на пословима из члана 
19. овог Статута не подразумева стварање додатних 
финансијских обавеза месној заједници.

3. Начин одлучивања Савета месне заједнице

Члан 21.
 Савет месне заједнице ради у седницама.
 Седница Савета месне заједнице може се 
одржати ако присуствује већина од укупног броја 
чланова.
 Савет месне заједнице доноси одлуке већином 
гласова присутних чланова Савета месне заједнице, 
уколико овим Статутом није другачије одређено.
 Савет месне заједнице већином гласова од 
укупног броја чланова Савета месне заједнице:
1. доноси Статут месне заједнице;
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2. доноси финансијски план месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;
3. усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду 
месне заједнице
4. усваја завршни рачун на крају календарске године; 
5. бира и разрешава председника и заменика председника 
савета месне заједнице;
6. одлучује о сарадњи и удруживању са другим месним 
заједницама;
7. утврђује дан месне заједнице;
8. одлучује и у другим случајевима утврђеним овим 
статутом.
 О раду Савета месне заједнице води се записник.

Члан 22. 
 Седнице Савета месне заједнице сазива 
председник Савета и предлаже дневни ред.
 Председник Савета месне заједнице 
седницу Савета сазива по потреби, а најмање једном 
месечно. 
 Председник Савета месне заједнице дужан 
је да сазове седницу када то писмено затражи једна 
трећина чланова Савета месне заједнице, Председник 
општине, члан Општинског већа задужен за послове 
месних заједница или збор грађана, тако да одржавање 
седнице Савета буде најкасније у року од пет дана од 
дана подношења захтева. 
 Иницијативу за разматрање и решавање 
одређеног питања из надлежности Савета месне 
заједнице могу подносити и грађани, правна лица, 
удружења и др. 
 Ако председник Савета месне заједнице не 
закаже седницу у року из става 3. овог члана, седницу 
може заказати подносилац захтева, а председава члан 
Савета месне заједнице кога одреди подносилац захтева.

Члан 23. 
 Седнице Савета месне заједнице сазивају се 
по правилу писаним путем, а позив за седницу Савета 
доставља се члановима Савета најкасније пет дана пре 
дана одређеног за одржавање седнице.
 Изузетно од става 1. овог члана, у хитним 
случајевима када за то постоје оправдани разлози, 
седница се може сазвати и у краћем року и на други 
начин (телефоном, факсом, и електронском поштом), а 
дневни ред ће предложити на самој седници, о чему се 
члановима Савета месне заједнице на сазваној седници 
мора дати образложење.
 Председник Савета месне заједнице може 
одложити седницу коју је сазвао само у случају када не 
постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима 
о одлагању седнице одлучује Савет месне заједнице. 
 Позив за седницу Савета месне заједнице 
садржи дан, час и место одржавања седнице и предлог 
дневног реда. 

Члан 24.
 Савет месне заједнице може да образује стална 
или повремена радна тела у циљу разматрања одређених 
питања из надлежности месне заједнице и припреме 
мишљења и предлога.

 Одлуком Савета месне заједнице о образовању 
сталних и повремних радних тела утврђују се: назив и 
област за коју се оснива, састав и број чланова радног 
тела, трајање мандата, конкретни задаци радног тела, рок 
за извршење задатака, права и дужности председника и 
чланова радног тела и друга питања од значаја за рад 
радног тела.

Члан 25. 
 Стално и повремено радно тело има председника 
и најмање два члана које именује Савет месне заједнице.
 Чланови сталног и повременог радног тела могу 
бити чланови Савета месне заједнице као и грађани који 
су стручни за одређена питања. 

Члан 26.
 Чланови радног тела учествују у раду, износе 
мишљења и дају предлоге по питањима која су на 
дневном реду, као и другим питањима из надлежности 
радног тела.
 Председник сталног и повременог радног 
тела организује рад, сазива и председава седницама 
радног тела, формулише закључке и о томе обавештава 
председника Савета месне заједнице.

IV.  ЈАВНОСТ РАДА

Члан 27.
 Рад Савета месне заједнице и његових радних 
тела је јаван.
 У циљу остваривања права грађана на истинито, 
потпуно и благовремено обавештавање грађана по 
питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна 
заједница јавност рада по правилу обезбеђује:
1. издавањем билтена, информатора, преко средстава 
јавног информисања, преко званичне интернет 
презентације месне заједнице презентовањем 
информација, одлука, извештаја и других аката месне 
заједнице, као и вести од значаја за грађане са подручја 
месне заједнице;
2. организовањем јавних расправа у складу са законом, 
Статутом општине, одлукама органа Општине и 
Одлуком о месним заједницама; 
3. преко друштвених мрежа, објављивањем обавештења 
и вести од значаја за грађане месне заједнице.
 Савет месне заједнице је дужан да обезбеди 
постављање огласне табле у седишту месне заједнице.
 Информације о раду Месне заједнице Бешка 
средствима јавног информисања дају председник и члан 
Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног 
од Савета месне заједнице.

V. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 28.
 Средства за рад месне заједнице обезбеђују се 
из:
1. средстава утврђених одлуком о буџету Општине: 
2. средстава која грађани обезбеђују самодоприносом;
3. донација и поклона;
4. прихода које месна заједница оствари својом 
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активношћу;
5. других средстава за рад месне заједнице прописаних 
законом.
 Средства из става 1. тачка 1. овог члана 
обезбеђују се по наменама, и то:
1. средства за материјалне трошкове;
2. средства за финансирање обављања административно-
техничких и финансијско-материјалних послова за 
потребе месне заједнице;
3. средства за обављање послова који су поверени месној 
заједници;
4. средства за суфинансирање програма изградње 
комуналне инфраструктуре. 

Члан 29.
 Месна заједница доноси финансијски план у 
складу са буџетом Општине.
 У финансијском плану месне заједнице исказују 
се приходи и расходи месне заједнице.
 Финансијски план се доноси за једну 
календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 
одлуке о буџету Општине.
 Савет месне заједнице усваја завршни рачун по 
истеку калeндарске године.

Члан 30.
 Финансијски план и завршни рачун месне 
заједнице објављује се на званичној интернет 
презентацији општине и месне заједнице, као и на 
огласној табли месне заједнице.

Члан 31.
 Савет месне заједнице је дужан да најкасније 
до 30. марта текуће године, достави Општинском већу и 
Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији 
програма за прошлу годину, као и извештај о коришћењу 
средстава које им је Општина пренела.
 Контролу финансијско-материјалног пословања 
месне заједнице врше Општинска управа, као и буџетска 
инспекција Општине.

Члан 32.
 На захтев Општинског већа или другог 
надлежног органа општине, Савет месне заједнице је 
дужан да у поступку припреме буџета, достави предлог 
за обезбеђење финансијских средства за наредну годину 
у роковима које одреди Општинска управа, у поступку 
припреме Одлуке о буџету за наредну годину.

Члан 33.
 Наредбодавац за исплату средстава месне 
заједнице је председник Савета месне заједнице.

Члан 34. 
 Административно-техничке и финансијско-
материјалне послове за потребе месне заједнице, може 
да обавља секретар или предузетник, односно привредно 
друштво регистровано за обављање одговарајуће 
делатности.
 О начину обављања послова из става 1. овог 
члана одлучује Савет месне заједнице.

 Уколико Савет месне заједнице одлучи да 
послове из става 1. овог члана обавља секретар, на 
основу одлуке Савета, секретар заснива радни однос и 
одлуком се одређује висина месечне зараде.
  Висина месечне зараде секретара из става 
3. овог члана, не може се утврдити у већем износу од 
зараде службеника у Општинској управи истог степена 
стручне спреме и најнижег звања у оквиру тог степена 
стручне спреме.

VI.  САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 35.
 Месна заједница може, да остварује сарадњу у 
областима од заједничког интереса са другим месним 
заједницама на територији исте или друге општине или 
града.
 Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси 
Савет месне заједнице и доставља је Општинском већу.

Члан 36. 
 Месна заједница остварују непосредну 
сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и 
другим предузећима и организацијама, установама и 
удружењима са територије Општине.

Члан 37.
 Савет месне заједнице може сарађивати са 
удружењима, хуманитарним и другим организацијама, у 
интересу Месне заједнице и њених грађана.

VII. АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 38.
 У оквиру закона, Статута општине, Одлуке о 
месним заједницама и овог Статута, Месна заједница 
самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује 
питања из своје надлежности.
 Савет месне заједнице доноси: одлуку, 
закључак, мишљење, препоруку, план и програм.
 Акте Савета месне заједнице потписује 
председник Савета месне заједнице, односно 
председавајући седницом на којој је акт донет.

VIII. ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА

Члан 39.
 Предлог за доношење или промену Статута 
месне заједнице може поднети најмање 5% грађана са 
бирачким правом на подручју месне заједнице, трећина 
чланова Савета месне заједнице или збор грађана месне 
заједнице.
 Предлог се подноси у писаном облику са 
образложењем.
 О предлогу из става 1. овог члана Савет месне 
заједнице одлучује већином гласова од укупног броја 
чланова Савета месне заједнице.
 Ако Савет месне заједнице одлучи да се 
приступи доношењу или промени Статута месне 
заједнице, истим актом може именовати Комисију  



Број 30, страна број  2230                        Службени лист општине Инђија                        Четвртак 19. децембар 2019.

за израду нацрта Статута месне заједнице, односно 
одлуке о промени Статута месне заједнице, одређује 
њене задатке и рок за израду нацрта и датум и место 
одржавања јавне расправе.
 Нацрт Статута месне заједнице, односно одлуке 
о промени Статута месне заједнице објављује се на 
огласној табли месне заједнице и на други погодан 
начин.
 Рок за достављање примедби, сугестија или 
предлога је најмање 15 дана од дана објављивања на 
огласној табли месне заједнице.
 Комисија за израду нацрта Статута месне 
заједнице, односно одлуке о промени Статута месне 
заједнице, доставља Савету месне заједнице предлог 
Статута месне заједнице, односно предлог одлуке о 
промени Статута месне заједнице, водећи рачуна о 
предлозима и сугестијама који су достављени.
 Савет месне заједнице усваја Статут месне 
заједнице, односно одлуку о промени Статута месне 
заједнице већином гласова од укупног броја чланова 
Савета месне заједнице.

Члан 40.
 Статут и други општи акти Месне заједнице 
објављују се у „Службеном листу општине Инђија, на 
огласној табли Месне заједнице, као и на други погодан 
начин. 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.
 Даном ступања на снагу овог Статута престаје 
да важи Статут Месне зајаднице Бешка број 238/09 од 
04.06.2009. године, број 41/13 од 12.02.2013. године, број 
37/15 од 27.01.2015. године, број 185/17 од 22.06.2017. 
године и број 386/17 од 16.11.2017. године. 

Члан 42.
 Акти Месне заједнице ускладиће се са одредбама 
овог Статута у року од 60 дана од дана ступања на снагу.

Члан 43 .
 Овај Статут, по добијању сагласности 
Скупштине општине, објављује се у „Службеном листу 
општине” Инђија и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а по ступању на снагу објавиће се и на 
огласној табли Месне заједнице. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 
 САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШКА

Број: 364/19
Датум: 26.11.2019. године

Председник,
Новица Темуновић, с.р.

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

 1348
 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број: 5/2019) и члана 3. став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општине Инђија“; 
број:18/2019 и 25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
СТАРИ СЛАНКАМЕН

I
 Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 
Месне заједнице Стари Сланкамен број:01-120/2019, 
који је донео Савет месне заједнице Стари Сланкамен 
на седници одржаној 04. децембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-259-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 1349
 На основу члана 74. став 8. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 111. став 1. тачка 1. Статута општине Инђија, 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), члана 3. 
став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист 
општине Инђија“, број 18/19 и 25/19) и члана 19. став. 
1. тачка 1. Статута Месне заједнице Стари Сланкамен 
(„Службени лист општине Инђија“, број 26/19),
 Савет Месне заједнице Стари Сланкамен на 
седници одржаној дана, 04. децембра 2019. године, 
донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СТАРИ СЛАНКАМЕН

Члан 1.
 У Статуту Месне заједнице Стари Сланкамен 
(„Службени лист општине Инђија“, број 26/19), члан 7. 
мења се и гласи:

„Члан 7.
 Месна заједница има печат.
 Печат је округлог облика, пречника 32 mm, 
израђен од гуме, метала или другог одговарајућег  
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материјала.
 Текст печата исписује се на српском језику 
ћириличним писмом.
 У спољном кругу печата исписује се назив 
општина Инђија.
 У следећем унутрашњем кругу исписује се 
назив Meсна заједница Стари Сланкамен.
 У дну печата исписује се назив Стари 
Сланкамен, као седиште месне заједнице.“

Члан 2.
 Ова Одлука, по добијању сагласности 
Скупштине општине, објављује се у „Службеном листу 
општине Инђија“ и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а по ступању на снагу објавиће се и на 
огласној табли Месне заједнице Стари Сланкамен. 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРИ СЛАНКАМЕН

Број: 01-120 /2019
Дана: 04.12.2019 године
Стари Сланкамен

Председник,
Никола Мацура, с.р.

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

 1350
 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број: 5/2019) и члана 3. став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општине Инђија“; 
број:18/2019 и 25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЧОРТАНОВЦИ

I
 Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 
Месне заједнице Чортановци број:180/2019, који је 
донео Савет месне заједнице Чортановци на седници 
одржаној 03. децембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-256-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 74. став 8. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 111. став 1. тачка 1. Статута општине Инђија, 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), члана 
3. став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени 
лист општине Инђија“, број 18/19 и 25/19) и члана 19. 
став. 1. тачка 1. Статута Месне заједнице Чортановци 
(„Службени лист општине Инђија“, број 26/19),
 Савет Месне заједнице Чортановци на седници 
одржаној дана, 03. децембра 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЧОРТАНОВЦИ

Члан 1.
 У Статуту Месне заједнице Чортановци 
(„Службени лист општине Инђија“, број 26/19), члан 7. 
мења се и гласи:

„Члан 7.
 Месна заједница има печат.
 Печат је округлог облика, пречника 32 mm, 
израђен од гуме, метала или другог одговарајућег 
материјала.
 Текст печата исписује се на српском језику 
ћириличним писмом.
 У спољном кругу печата исписује се назив 
општина Инђија.
 У следећем унутрашњем кругу исписује се 
назив Meсна заједница Чортановци.
 У дну печата исписује се назив Чортановци, као 
седиште месне заједнице.“

Члан 2.
 Ова Одлука, по добијању сагласности 
Скупштине општине, објављује се у „Службеном листу 
општине Инђија“ и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а по ступању на снагу објавиће се и на 
огласној табли Месне заједнице Чортановци. 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧОРТАНОВЦИ

Број: 180 /2019
Дана: 05. 12. 2019. године
Чортановци

Председник,
Миле Поштић, с.р.

-------------------------
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 1352
 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број: 5/2019) и члана 3. став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општине Инђија“; 
број:18/2019 и 25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
НОВИ СЛАНКАМЕН

I
 Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 
Месне заједнице Нови Сланкамен број:01-105/2019, 
који је донео Савет месне заједнице Нови Сланкамен на 
седници одржаној 04. децембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-258-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 1353
 На основу члана 74. став 8. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 111. став 1. тачка 1. Статута општине Инђија, 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), члана 3. 
став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист 
општине Инђија“, број 18/19 и 25/19) и члана 19. став. 
1. тачка 1. Статута Месне заједнице Нови Сланкамен 
(„Службени лист општине Инђија“, број 26/19),
 Савет Месне заједнице Нови Сланкамен на 
седници одржаној дана, 04. децембра 2019. године, 
донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

НОВИ СЛАНКАМЕН

Члан 1.
 У Статуту Месне заједнице Нови Сланкамен 
(„Службени лист општине Инђија“, број 26/19), члан 7. 
мења се и гласи:

„Члан 7.
 Месна заједница има печат.
 Печат је округлог облика, пречника 32 mm, 
израђен од гуме, метала или другог одговарајућег  

материјала.
 Текст печата исписује се на српском језику 
ћириличним писмом.
 У спољном кругу печата исписује се назив 
општина Инђија.
 У следећем унутрашњем кругу исписује се 
назив Meсна заједница Нови Сланкамен.
 У дну печата исписује се назив Нови Сланкамен, 
као седиште месне заједнице.“

Члан 2.
 Ова Одлука, по добијању сагласности 
Скупштине општине, објављује се у „Службеном листу 
општине Инђија“ и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а по ступању на снагу објавиће се и на 
огласној табли Месне заједнице Нови Сланкамен. 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ СЛАНКАМЕН

Број: 01-105 /2019
Дана: 04.12.2019 године
Нови Сланкамен

Председник,
Драган Кривошија, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број: 5/2019) и члана 3. став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општине Инђија“; 
број:18/2019 и 25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ СТАТУТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈА

I
 Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 
Месне заједнице Инђија број: 301/2019, који је донео 
Савет месне заједнице Инђија на седници одржаној 05. 
децембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-263-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 1355
 На основу члана 74. став 8. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 111. став 1. тачка 1. Статута општине Инђија, 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), члана 3. 
став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист 
општине Инђија“, број 18/19 и 25/19) и члана 19. став. 
1. тачка 1. Статута Месне заједнице Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 26/19),
 Савет Месне заједнице Инђија, на седници 
одржаној дана, 05. децембра 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈА

Члан 1.
 У Статуту Месне заједнице Инђија („Службени 
лист општине Инђија“ број 26/19), члан 7. мења се и 
гласи:

„Члан 7.
 Месна заједница има печат.
 Печат је округлог облика, пречника 32 mm, 
израђен од гуме, метала или другог одговарајућег 
материјала.
 Текст печата исписује се на српском језику 
ћириличним писмом.
 У спољном кругу печата исписује се назив 
општина Инђија.
 У следећем унутрашњем кругу исписује се 
назив Meсна заједница Инђија. 
 У дну печата исписује се назив Инђија, као 
седиште месне заједнице.“

Члан 2.
 Ова Одлука, по добијању сагласности 
Скупштине општине, објављује се у „Службеном листу 
општине Инђија“ и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а по ступању на снагу објавиће се и на 
огласној табли Месне заједнице Инђија.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИНЂИЈА

Број: 301 /2019
Дана: 05.12.2019. године
Инђија

Председник Савета МЗ,
Слободан Алексић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број: 5/2019) и члана 3. став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општине Инђија“; 
број:18/2019 и 25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ СТАТУТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАРКОВЦИ

I
 Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 
Месне заједнице Јарковци број: 174/2019, који је донео 
Савет месне заједнице Јарковци на седници одржаној 
02. децембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-262-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 74. став 8. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 111. став 1. тачка 1. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), члана 3. 
став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист 
општине Инђија“, број 18/19 и 25/19) и члана 19. став 1. 
тачка 1. Статута Месне заједнице Јарковци („Службени 
лист општине Инђија“, број 26/19),
 Савет Месне заједнице Јарковци, на седници 
одржаној дана, 02. децембра 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАРКОВЦИ

Члан 1.
 У Статуту Месне заједнице Јарковци 
(„Службени лист општине Инђија“, број 26/19), члан 7. 
мења се и гласи:

„Члан 7.
 Месна заједница има печат.
 Печат је округлог облика, пречника 32 mm, 
израђен од гуме, метала или другог одговарајућег 
материјала.
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 Текст печата исписује се на српском језику 
ћириличним писмом.
 У спољном кругу печата исписује се назив 
општина Инђија.
 У следећем унутрашњем кругу исписује се 
назив Meсна заједница Јарковци. 
 У дну печата исписује се назив Јарковци, као 
седиште месне заједнице.“ 

Члан 2.
 Ова Одлука, по добијању сагласности 
Скупштине општине, објављује се у „Службеном листу 
општине Инђија“ и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а по ступању на снагу објавиће се и на 
огласној табли Месне заједнице Јарковци.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАРКОВЦИ

Број: 174 /2019
Дана: 02.12.2019. године
Јарковци

Председник,
Раде Даниловић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број: 5/2019) и члана 3. став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општине Инђија“; 
број:18/2019 и 25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ СТАТУТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КАРЛОВЦИ

I
 Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 
Месне заједнице Нови Карловци број: 42/2019, који је 
донео Савет месне заједнице Нови Карловци на седници 
одржаној 05. децембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-264-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 74. став 8. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 111. став 1. тачка 1. Статута општине Инђија, 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), члана 3. 
став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист 
општине Инђија“, број 18/19 и 25/19) и члана 19. став. 
1. тачка 1. Статута Месне заједнице Нови Карловци 
(„Службени лист општине Инђија“, број 26/19),
 Савет Месне заједнице Нови Карловци на 
седници одржаној дана, 5. децембра 2019. године, донео 
је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

НОВИ КАРЛОВЦИ

Члан 1.
 У Статуту Месне заједнице Нови Карловци 
(„Службени лист општине Инђија“, број 26/19), члан 7. 
мења се и гласи:

„Члан 7.
 Месна заједница има печат.
 Печат је округлог облика, пречника 32 mm, 
израђен од гуме, метала или другог одговарајућег 
материјала.
 Текст печата исписује се на српском језику 
ћириличним писмом.
 У спољном кругу печата исписује се назив 
општина Инђија.
 У следећем унутрашњем кругу исписује се 
назив Meсна заједница Нови Карловци.
 У дну печата исписује се назив Нови Карловци, 
као седиште месне заједнице.“ 

Члан 2.
 Ова Одлука, по добијању сагласности 
Скупштине општине, објављује се у „Службеном листу 
општине Инђија“ и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а по ступању на снагу објавиће се и на 
огласној табли Месне заједнице Нови Карловци. 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ КАРЛОВЦИ

Број: 42 /2019
Дана: 05.12.2019
Нови Карловци

Председник,
Петар Mаринковић, с.р.

-------------------------
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 1360
 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број: 5/2019) и члана 3. став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општине Инђија“; 
број:18/2019 и 25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ

I
 Даје се сагласност на Одлуку о измени 
Статута Месне заједнице Сланкаменачки Виногради 
број:125/2019, који је донео Савет месне заједнице 
Сланкаменачки Виногради на седници одржаној 05. 
децембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-261-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 74. став 8. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 111. став 1. тачка 1. Статута општине Инђија, 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), члана 3. 
став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист 
општине Инђија“, број 18/19 и 25/19) и члана 19. став. 
1. тачка 1. Статута Месне заједнице Сланкаменачки 
Виногради („Службени лист општине Инђија“, број 
26/19),
 Савет Месне заједнице Сланкаменачки 
Виногради на седници одржаној дана, 05. децембра 
2019. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ

Члан 1.
 У Статуту Месне заједнице Сланкаменачки 
Виногради („Службени лист општине Инђија“, број 
26/19), члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.
 Месна заједница има печат.
 Печат је округлог облика, пречника 32 mm, 

израђен од гуме, метала или другог одговарајућег 
материјала.
 Текст печата исписује се на српском језику 
ћириличним писмом.
 У спољном кругу печата исписује се назив 
општина Инђија.
 У следећем унутрашњем кругу исписује се 
назив Meсна заједница Сланкаменачки Виногради. 
 У дну печата исписује се назив Сланкаменачки 
Виногради, као седиште месне заједнице.“ 

Члан 2.
 Ова Одлука, по добијању сагласности 
Скупштине општине, објављује се у „Службеном 
листу општине Инђија“ и ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања, а по ступању на снагу објавиће се 
и на огласној табли Месне заједнице Сланкаменачки 
Виногради.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ

Број: 125 /2019
Дана: 05.12.2019. године
Сланкаменачки Виногради

Председник,
Алекса Јанко, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број: 5/2019) и члана 3. став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општине Инђија“; 
број:18/2019 и 25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ СТАТУТА  
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРЧЕДИН

I
 Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 
Месне заједнице Крчедин број: 323/2019, који је донео 
Савет месне заједнице Крчедин на седници одржаној 03. 
децембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-260-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 1363
 На основу члана 74. став 8. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 111. став 1. тачка 1. Статута општине Инђија, 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), члана 3. 
став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист 
општине Инђија“, број 18/19 и 25/19) и члана 19. став. 1. 
тачка 1. Статута Месне заједнице Крчедин („Службени 
лист општине Инђија“, број 26/19),
 Савет Месне заједнице Крчедин на седници 
одржаној дана, 03. децембра 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

КРЧЕДИН

Члан 1.
 У Статуту Месне заједнице Крчедин („Службени 
лист општине Инђија“, број 26/19), члан 7. мења се и 
гласи:

„Члан 7.
 Месна заједница има печат.
 Печат је округлог облика, пречника 32 mm, 
израђен од гуме, метала или другог одговарајућег 
материјала.
 Текст печата исписује се на српском језику 
ћириличним писмом.
 У спољном кругу печата исписује се назив 
општина Инђија.
 У следећем унутрашњем кругу исписује се 
назив Meсна заједница Крчедин.
 У дну печата исписује се назив Крчедин, као 
седиште месне заједнице.“ 

Члан 2.
 Ова Одлука, по добијању сагласности 
Скупштине општине, објављује се у „Службеном листу 
општине Инђија“ и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а по ступању на снагу објавиће се и на 
огласној табли Месне заједнице Крчедин. 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРЧЕДИН

Број: 323 /2019
Дана: 03.12.2019. године
Крчедин

Председница,
Анђелка Ћосовић, с.р.

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

 1364
 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број: 5/2019) и члана 3. став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општине Инђија“; број: 
18/2019 и 25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ СТАТУТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУКОВО

I
 Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 
Месне заједнице Љуково број: 212/2019, који је донео 
Савет месне заједнице Љуково на седници одржаној 02. 
децембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-265-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 74. став 8. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 111. став 1. тачка 1. Статута општине Инђија, 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19) и члана 3. 
став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист 
општине Инђија“, број 18/19) и члана 19. Став. 1. тачка 
1. Статута Месне заједнице Љуково („Службени лист 
општине Инђија“, број 26/19),
 Савет Месне заједнице Љуково, на седници 
одржаној дана, 02. децембра 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУКОВО

Члан 1.
 У Статуту Месне заједнице Љуково („Службени 
лист општине Инђија“, број 26/19), члан 7. мења се и 
гласи:

„Члан 7.
 Месна заједница има печат.
 Печат је округлог облика, пречника 32 mm, 
израђен од гуме, метала или другог одговарајућег 
материјала.
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 Текст печата исписује се на српском језику 
ћириличним писмом.
 У спољном кругу печата исписује се назив 
општина Инђија.
 У следећем унутрашњем кругу исписује се 
назив Meсна заједница Љуково
 У дну печата исписује се назив Љуково, као 
седиште месне заједнице.“ 

Члан 2.
 Ова Одлука, по добијању сагласности 
Скупштине општине, објављује се у „Службеном листу 
општине Инђија“ и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а по ступању на снагу објавиће се и на 
огласној табли Месне заједнице Љуково.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЉУКОВО

Број: 212 /2019
Дана: 02.12.2019. године
Љуково

Председник,
Радомир Илић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број: 5/2019) и члана 3. став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општине Инђија“; 
број:18/2019 и 25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ СТАТУТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАРАДИК

I
 Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 
Месне заједнице Марадик број: 128/2019, који је донео 
Савет месне заједнице Марадик на седници одржаној 
04. децембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-266-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 74. став 8. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 111. став 1. тачка 1. Статута општине Инђија, 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), члана 3. 
став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист 
општине Инђија“, број 18/19 и 25/19) и члана 19. став. 1. 
тачка 1. Статута Месне заједнице Марадик („Службени 
лист општине Инђија“, број 26/19),
 Савет Месне заједнице Марадик на седници 
одржаној дана, 04. децембра 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ МАРАДИК

Члан 1.
 У Статуту Месне заједнице Марадик 
(„Службени лист општине Инђија“, број 26/19), члан 7. 
мења се и гласи:

„Члан 7.
 Месна заједница има печат.
 Печат је округлог облика, пречника 32 mm, 
израђен од гуме, метала или другог одговарајућег 
материјала.
 Текст печата исписује се на српском језику 
ћириличним писмом.
 У спољном кругу печата исписује се назив 
општина Инђија.
 У следећем унутрашњем кругу исписује се 
назив Meсна заједница Марадик. 
 У дну печата исписује се назив Марадик, као 
седиште месне заједнице.“ 

Члан 2.
 Ова Одлука, по добијању сагласности 
Скупштине општине, објављује се у „Службеном листу 
општине Инђија“ и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а по ступању на снагу објавиће се и на 
огласној табли Месне заједнице Марадик.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАРАДИК

Број: 128 /2019
Дана: 04.12.2019 године
Марадик

Председник,
Стеван Брадић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/16) 
члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија бр.5/2019) и члана 13. 
став 2.Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Водовод 
и канализација“ Инђија, („Службени лист општине 
Инђија“ број: 7/13, 14/13,1/15 и 14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И 

ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА ЗА 2019. 
ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Измену и допуну Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Инђија ЈП за 2019. годину, број:038-
13/2019-2, који је донео Надзорни одбор овог Предузећа 
на седници одржаној 30. новембра 2019.године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-69-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима(„Службени гласник РС“ бр.15/16) члана 
40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија бр.5/2019) и члана 13.став 2. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за 
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„Ингрин“ Инђија, („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 7/13, 15/13,1/15 и 14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ 

ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ 
ИНЂИЈА I ЗА 2019. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Измене и допуне Програма 
пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање  

 
отпада и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија I за 2019. 
годину, броj: 064/2019, у тексту који је донео Надзорни 
одбор овог Предузећа на седници одржаној 30. новембра 
2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-68-1/2019-I 
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 18. и 40. став 1.тачка 42. 
Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија бр. 5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА ЗА 2019. 

ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Измену Финансијског 
плана пословања Народне библиотеке „Др Ђорђе 
Натошевић“ Инђија за 2019. годину број: 153, који је 
донео Управни одбор ове Установе на седници одржаној 
21. новембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2041-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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



Број 30, страна број  2239                        Службени лист општине Инђија                        Четвртак 19. децембар 2019.

 1371
 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија број: 
5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ 
ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 

IV РЕБАЛАНС

I
 Даје се сагласност на Одлуку о изменама 
Финансијског плана Предшколске установе „Бошко 
Буха“ Инђија за 2019. годину IV ребаланс, број: 06-530-
1/2019-01, коју је донео Управни одбор Предшколске 
Установе „Бошко Буха“ Инђија на седници одржаној 03. 
децембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2125-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија бр. 
5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПЛАНА 

АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ 
ОВЛАШЋЕЊА И ДИСТРИБУЦИЈИ ОБРОКА У 

ОКВИРУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 
ИНЂИЈА У 2019. ГОДИНИ 

СА ЕЛЕМЕНТИМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

I
 Даје се сагласност на Измене Плана активности 
на реализацији јавних овлашћења и дистрибуцији 
оброка у оквиру Народне кухиње Црвеног крста Инђија 
у 2019. години са елементима финансијског плана, број: 
483, коју је донео Управни одбор Црвеног крста Инђија, 
на седници одржаној 04. децембра 2019. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2144-1/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 1373
 На основу члана 121. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, и 10/2019), члана 3. став 4. 
Правилника о општинском савету родитеља („Службени 
гласник РС“, број 72/18) и члана 40. став 1. тачка 36. 
Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број 5/19),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Локалног савета родитеља

I
 Именује се Локални савет родитеља општине 
Инђија, за школску односно радну 2019/2020. годину, 
који чине представници савета родитеља свих установа 
образовања и васпитања на територији општине Инђија, 
у саставу:
1. Представници Предшколске установе „Бошко Буха“ 
Инђија:
-Ализадех Oлга, члан,
-Гаврић Драгана, заменик члана,
2. Представници Основне школе „Душан Јерковић“ 
Инђија:
-Јасика Драган, члан,
-Koзлина Бојана, заменик члана,
3. Представници Основне школе „Петар Кочић“ Инђија:
-Кужет Александар, члан,
-Петричевић Јованка, заменик члана,
4. Представници Основне школе „Јован Поповић“ 
Инђија:
-Илић Борко, члан,
-Димитров Гордана, заменик члана,
5. Представници Основне школе „Браћа Груловић“ 
Бешка:
-Равњак Дејана, члан,
-Миловац Драгана, заменик члана,
6. Представници Основне школе „Слободан Бајић Паја“ 
Нови Карловци:
-Милосављевић Душица,члан
-Марјановић Сања, заменик члана,
7.Представници Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ 
Нови Сланкамен:
-Огар Гордана, члан,
-Маровић Славица, заменик члана,
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8. .Представници Основне школе „22. јули“ Крчедин:
-Бурда Наташа, члан,
-Јовановић Зорица, заменик члана,
9. .Представници Основне школе „Ружа Ђурђевић 
Црна“ Чортановци:
-Мучибабић Бранка, члан,
-Шуваковић Биљана, заменик члана,
10. .Представници Основне школе „Бранко Радичевић“ 
Марадик:
-Милаковић Милена, члан,
-Кукољ Данијела, заменик члана,
11. .Представници Гимназије Инђија:
-Мрђа Милка, члан,
-Алексић Александра, заменик члана,
12. .Представници Техничке школе „Михајло Пупин“ 
Инђија
-Ђуровић Далиборка, члан,
-Пилиповић Биљана, заменик члана,
13. Представници Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“:
-Прибановић Љубица, члан,
-Калинић Лазар, заменик члана.
Члановима Локалног савета родитеља именованим у 
ставу 1. ове тачке, мандат траје до именовања новог 
сазива истог, а најдуже до 01. октобра 2020. године.

II
 Локални савет родитеља:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за 
остваривање права детета, унапређивање образовања, 
васпитања и безбедности деце, односно ученика у 
општини;
2) учествује у утврђивању општинских планова и 
програма који су од значаја за остваривање образовања, 
васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког 
приступа, доступности и могућности образовања 
и васпитања за децу, односно ученике; спречавања 
социјалне искључености деце односно ученика из 
угрожених и осетљивих група на територији општине;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на 
територији општине у вези са питањима из њихове 
надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у 
ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог 
образовања, васпитања, безбедности и добробити на 
територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у области 
образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне 
заштите, културе, заштите и унапређења права детета и 
људских права;
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и 
васпитањем на територији општине.

III
 Локални савет родитеља саставља полугодишњи 
извештај о свом раду и доставља га установама за које 
је Локални савет родитеља именован и Скупштини 
општине Инђија.

IV
 Стручне послове за потребе Локалног савета 

родитеља обавља Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе општине Инђија.
 Административно-техничке послове потребне 
за рад Локалног савета родитеља обавља Одељење 
за правне и скупштинске послове Општинске управе 
општине Инђија.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-277/ 2019-III
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 20. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/2005 - 
др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. 
закона и 83/2014 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 5/19),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ 

ИНЂИЈА

I
 Надица Пеовић Јанковић, разрешава се 
дужности члана Управног одбора Установе „Културни 
центар“ Инђија, која је за члана истог именована из 
реда запослених Решењем Скупштине општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 14/16).

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-278 /2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 20. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/2005 - 
др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. 
закона и 83/2014 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 5/19),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ 

ИНЂИЈА

I
 Владимир Вукас, именује се из реда запослених 
за члана Управног одбора Установе „Културни центар“ 
Инђија.

II
 Мандат именованог траје до истека мандата 
Управног одбора Установе „Културни центар“ Инђија.

III
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-279/2019-I
Дана: 18. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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