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На основу члана 35.став 7. Закона о планирању 

и изградњи (’’Службени гласник Републике Србије’’ 
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука 
УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став1. тачка 5. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
10. септембра 2015.године, донела је

ПЛАН	ДЕТАЉНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА	ДЕО	ВИКЕНД	ЗОНЕ	СА	

ТУРИСТИЧКО	РЕКРЕАТИВНИМ	САДРЖАЈИМА
	НА	ОБАЛИ	РЕКЕ	ДУНАВ	У	К.О.	БЕШКА	

УВОД

Изради предметног Плана приступило се на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део викенд 
зоне са туристичко рекреативним садржајима на обали 
реке Дунав у К.О. Бешка (“Службени лист општине 
Инђија”, бр. 7/14, у даљем тексту План). Послови израде 
Плана поверени су ЈП “Завод за урбанизам Војводине” 
Нови Сад.

Основ за израду Плана представља документација 
вишег реда, Просторни план општине Инђија 
(“Службени лист општине Инђија”, бр. 7/12), којим 
је дата концепција уређења, организације и грађења 
простора, тј. правила уређења и просторне структуре 
према планираним наменама и функцијама.

Просторним планом општине Инђија (“Службени 
лист општине Инђија”, бр. 7/12) простор у обухвату 
Плана намењен је кућама за одмор, рекреацији, 
риболовном и наутичком туризму.

На основу свега наведеног, а узимајући у обзир 
природне и створене услове у простору, израђен је План 
детаљне регулације за део викенд зоне са туристичко 
рекреативним садржајима на обали реке Дунав у 
К.О. Бешка, који предлаже оптималну просторну и 
функционалну организацију простора који је предмет 
овог Плана.

ПОЛАЗНЕ	ОСНОВЕ

Чланом 130. став 2. Закона о изменама и допунама 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 
РС”, бр. 132/2014, од 9.12.2014.) је регулисано: 
“Поступак израде и доношења просторног, односно 
урбанистичког плана започетог пре ступања на снагу 

овог закона, наставиће се по одредбама овог закона, 
осим за просторне, односно урбанистичке планове за 
које је донета одлука о изради, а који се могу окончати 
по одредбама закона по којима су започети.”

Носилац израде Плана детаљне регулације за део 
викенд зоне са туристичко-рекреативним садржајима 
на обали реке Дунав у КО Бешка, Општина Инђија, 
Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове 
и заштиту животне средине, определио се за наставак 
израде плана по одредбама закона по којима је започета 
израда плана.

Како је План детаљне регулације за део викенд зоне 
са туристичко-рекреативним садржајима на обали реке 
Дунав у КО Бешка мање сложен плански документ, 
којим је обухваћено подручје дефинисано ППО Инђија, 
није обавезна израда и стручна контрола Концепта 
плана, већ се у складу са Одлуком о изради “Плана 
детаљне регулације за део викенд зоне са туристичко-
рекреативним садржајима на обали реке Дунав у КО 
Бешка”, одмах приступа изради Нацрта плана, а на 
основу члана 48. Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС и 98/13-УС) који гласи:

“ За израду и доношење мање сложених планских 
докумената, као и за мање измене планског документа, 
на основу мишљења вршиоца стручне контроле, није 
обавезна израда и стручна контрола концепта плана, већ 
се у складу са одлуком о изради и доношењу, односно 
измени планског документа, одмах приступа изради 
нацрта плана.”

ПЛАНСКИ	ДЕО

I	ПРАВИЛА	УРЕЂЕЊА

1.	ГРАНИЦА	ОБУХВАТА	ПЛАНА	И	
ГРАЂЕВИНСКОГ	ПОДРУЧЈА

1.1.ГРАНИЦА	ОБУХВАТА	ПЛАНА

Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на 
тромеђи парцела 1818/22, 1818/20 и 1818/1.

Од тромеђе граница у правцу севера прати западну 
међу парцеле 1818/22, пресеца парцелу 1818/1 и 
парцелу реке Дунав, парцела 1815/1, мења правац ка 
истоку и дужином од око 750 m и на одстојању од око 
50 m северно прати јужну обалу реке Дунав, скреће ка 
југу, пресеца парцелу реке Дунав и парцелу 1818/284 и 
западном међом парцеле 1818/284 долази до тромеђе 
парцела 1818/284, 1818/273 и 1818/270.
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Од тромеђе граница наставља у правцу истока, прати 
северну међу парцела 1818/270, 1818/269 и 1818/55, 
мења правац ка југу, прати западну међу парцеле 
1818/284, пресеца је и даље ка југу дужином од 50 m 
прати источну међу парцеле 1818/361, скреће ка западу 
под правим углом и пресецајући парцеле 1818/361, 
1818/360 и 1818/62 долази до међе пута, парцеле 1818/1 
и парцеле 1818/62, где пресеца пут, парцела 1818/1 и 
наставља у правцу југа и прати западну међу парцеле 
1818/1 до тромеђе парцела 1727/1, 1818/1 и 1789.

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати 
западну међу парцеле 1789 до југоисточне међе парцеле 
1727/1, мења правац ка западу и прат ијужну међу 
парцела 1727/1, 1727/2, 1728/1, 1728/2, 1728/3, 1729/1, 
1729/2, 1729/3, 1730/1, 1730/2, 1730/3, 1731/6, 1731/9 и 
1731/3, скреће ка северу и прати западну међу парцеле 
1731/3 до тромеђе парцела 1732/1, 1731/3 и 1732/2.

Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну 
међу парцела 1732/1, 1732/6, 1732/5, 1737/1, 1736/1, 
1734/2, 1734/1, 1739/2, 1738/2, 1739/1, 1740/2, 1740/1, 
1686/1, 1686/2, 1688/1, 1688/2, 1688/3, 1690/2, 1690/1, 
1691, 1694,1695/4, 1695/3, 1695/1 и 1818/19, мења правац 
ка северу и запдном међом парцела 1818/19 и 1818/20 
долази до почетне тачке описа обухвата Плана.

Укупна површина обухвата Плана износи око 21,53 
ha. 

1.2.ГРАНИЦА	ГРАЂЕВИНСКОГ	ЗЕМЉИШТА

У границама обухвата Плана грађевинско земљиште 
чини простор из обухвата Плана умањен за акваторију 
реке Дунав, део парцеле 1815/1 (водно земљиште).

Укупна површина грађевинског земљишта у обухвату 
плана износи око 17,89 ha.

2.	КОНЦЕПЦИЈА	УРЕЂЕЊА	И	ПОДЕЛА	
ПРОСТОРА	НА	ЗОНЕ

Концепт просторне организације простора који је 
у обухвату Плана, заснован је на смерницама датим 
ППППН Фрушка гора и ППО Инђија, природних 
и створених услова, исказаним тенденцијама и 
иницијативама заинтересованих корисника. 

На основу ППО Инђија простор који је предмет 
обухвата ПДР-е плански је намењен за викенд зону 
(зону кућа за одмор), тј. објекте секундарног становања, 
популарне викендице. Викендица подразумева стамбену 
јединицу за одмор и рекреацију у облику куће или дела 
куће, без обзира на учесталост долазака и дужину боравка.

Код утврђивања или процене вредности туристичког 
локалитета и његове атрактивности, свих појава, објеката 
и простора које имају најважнија је заинтересованост 
туриста и њихова жеља да задовоље своју туристичку 
потражњу. Викенд насеље Бешка одавно је прерасло своју 
планирану основну намену (секундарно становање) и 
прерасло у туристички локалитет. Посебну туристичку 
понуду у простору обухвата Плана чине природни 
ресурси: падине Фрушке горе, обала Дунава, близина 
Ковиљско петроварадинског рита, зеленило, итд. 

Велики број експерата сматра да природне туристичке 

вредности у Србији, па самим тим и у Војводини нису 
на одговарајући начин искоришћене, али ни уређене. Не 
треба заборавити да је туризам непроизводна привредна 
делатност, али “производ” који директно учествује у 
формирању друштвеног производа (ДП) и националног 
дохотка (НД).

Локалитет викенд насеља Бешка налази се на 
коридору VII, река Дунав – пловни-водни пут, као 
део Паневропског коридора VII, коридору развоја 
међународног и националног значаја, који је изузетно 
атрактиван за туристичку понуду, тј. формирање 
туристичко угоститељских садржаја. 

На основу Програмског задатка добијеног од 
стране Носиоца израде Плана као и будућих корисника 
простора, природних и створених услова, као и стручног 
мишљења обрађивача Плана (ЈП “Завод за урбанизам 
Војводине”) дефинисани су циљеви уређења и изградње 
на предметном простору.

Степен коришћења капацитета за смештај под 
снажним је утицајем сезонског туризма, обзиром да се 
највећи број капацитета користи током летњих месеци. 
Такође је упитан ниво постојећих услуга, тј. комплетна 
туристичка понуда.

Пронађено је оптимално решење просторне 
организације која задовољава потребе заинтересованих 
актера и корисника простора, у садашњем времену и 
будућем развоју, усклађено са природним и створеним 
условима на терену.

Одређивање просторних зона има за циљ усмеравање 
даљег просторног развоја према залеђу, до границе терена 
погодног за урбанизацију уз урбанистичку артикулацију 
постојећих садржаја и интегрисање у компактне 
урбанистичке зоне са истом претежном наменом, тј. да 
се изградњом нових објеката и садржаја ревитализује 
затечено стање кроз планирање у “зеленилу”.

Концептом је простор разрађиван као 
полифункционалан, а планиране су целине у функцији 
стационарног туризма са комплементарним наменама, 
тј. пратећим садржајима (ресторани, продавнице, 
услужне делатности, итд.). 

Туристичко–угоститељски садржаји (смештајни 
капацитети: пансиони, апартмани, бунгалови), 
спортско–рекреативни садржаји (отворени спортски 
терени, трим стазе, стазе здравља, дечија игралишта, 
базени, видиковци, итд.).

Просторни концепт заснован је на три основна става: 
природни услови, створени услови и стручни став 
Обрађивача Плана.

Циљеви уређења и изградње предметног простора 
су:

• дефинисање начина уређења и утврђивање 
правила изградње како би се за плански опредељено 
земљиште обезбедила реализација Програмских 
елемената, кроз усклађивање са одредбама Просторног 
плана општине Инђија,

• дефинисање нових саобраћајних површина, 
мирујућег саобраћаја и пешачких токова,

• дефинисање површина јавне намене, у складу 
са Законом и прописима,
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• дефинисање прикључака на јавну комуналну 
инфраструктуру планираних садржаја, тј. квалитетно 
инфраструктурно повезивање како постојећих тако и 
планираних садржаја

• дефинисање и спровођење мера заштите 
животне средине.

Концепција организације простора у предложеном 
обухвату Плана је заснована на:

• смерницама Просторног плана општине Инђија,
• претходним условима добијеним од надлежних 

органа и институција,
• исказаним иницијативама за изградњу на датом 

простору и захтевима будућих корисника, усклађеним 
са стручним мишљењем обрађивача Плана.

Као резултат деловања наведених фактора простор у 
предложеном обухвату Плана дели се на:

• зону туристичко-угоститељских и рекреативних 
садржаја

• зону кућа за одмор (викенд објекти)
• зону колско манипулативних, пешачких и 

паркинг површина
• зону Дунава.

2.1.	 ЗОНА	ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКИХ	
И	РЕКРЕАТИВНИХ	САДРЖАЈА

Планом се предвиђа задржавање постојећих 
туристичких садржаја (уз одређене просторне и 
архитектонске интервенције), али и изградња нових 
којима ће се дати могућност планирања низа садржаја 
којима ће се побољшати и унапредити постојећа 
туристичка понуда, али и резервисати простор за нове 
туристичке понуде. Планирана просторна организација 
сагледава се кроз формирање туристичког комплекса, 
зоне савремене и квалитетне туристичке понуде, уз 
коришћење еколошких и природних предности који овај 
простор даје.

Зона туристичко-угоститељских и смештајних 
садржаја у директној је вези са обалом Дунава које 
може да се искористи као простор за рекреацију и 
туризам на отвореном, тј. међусобно се допуњавају као 
компатибилни садржаји. 

Услед изузетне атрактивности предметног 
локалитета, нарочито обалског дела, у којем је већи део 
простора заузет постојећим објектима, а планирана је 
градња и нових објеката и садржаја, мишљења смо да би 
јавни урбанистичко-архитектонски конкурс за уређење и 
изградњу у великој мери допринео стварању јединствене 
амбијенталне целине као и подизању квалитета укупне 
туристичке понуде. Обавезно је Урбанистичким 
пројектима предложити идејна архитектонска решења 
за ове садржаје. 

У зони намењеној туристичко–угоститељским 
садржајима поред постојећих објеката (ресторани, 
пансиони) и могућности изградње нових објеката 
и садржаја, планирано је адекватно уређење колско 
манипулативних површина и пешачких продора који 
воде до саме обале Дунава, зелених површина (природно 
подручје погодно за рекреацију), као и усклађивање са 

условима о изградњи на водном земљишту. У оквиру овог 
садржаја неопходно је имати у виду плажу на Дунаву 
која нема само туристичку сврху већ и рекреативну. Ово 
је зона у којој је омогућено да сви посетиоци, како они 
који бораве у смештајим капацитетима тако и они који 
су дневни туристи, могу да користе природно подручје 
за одмор и рекреацију.

Увидом у постојеће стање (изграђене садржаје) 
неопходно је урадити пројекат парцелације, у циљу 
решавања имовинско правних односа, али и поштовања 
Закона-грађевински објекат-грађевинска парцела. 

Око туристичко-угоститељских објеката слободне 
површине ће се хортикултурно обрадити формирањем 
пејзажних групација дрвећа и шибља, већих естетско-
декоративних вредности. Избор дендролошког материјала 
би требало оријентисати на аутохтоне врсте Фрушке горе. 
На паркингу ће се посадити високи лишћари.

Неопходно је обезбедити квалитетан боравак 
посетилаца рекреативаца (дневни, викенд, годишњи 
одмор).

2.2.	ЗОНА	КУЋА	ЗА	ОДМОР	

Део објеката у предметној зони кућа за одмор чине 
затечени (постојећи) објекти који својом диспозицијом 
као и величином парцеле немају могућност било каквих 
интервенција (доградња, надоградња) сем основног 
текућег одржавања.

Већи део постојећих објеката има одговарајуће парцеле 
које им пружају и нове могућности. Поред постојећих 
објеката секундарног становања (викенд објекти) 
предвиђена је и намена туристичког становања различитих 
категорија. Зашто? Зато што објекти секундарног 
становања све чешће прерастају у објекте “примарног” 
становања (глобална економска ситуација, родитељи у 
пензији остављају деци стамбене јединице у граду) па 
самим тим веци део године проводе у овим објектима, али 
исто тако могу бити и извор додатних прихода.

Секундарно становање је такође и посебан вид 
туризма. Ако се основна обележја туризма упореде 
са основним обележјима секундарног становања 
(активност која се реализује на другом месту од 
места сталног боравка, повремени карактер, основна 
покретачка идеја задовољство и уживање, слободно 
време које се обликује према властитим афинитетима) 
лако је уочити сличност. Из наведених разлога не чуди 
изједначавање тих двеју савремених функција, тј. 
друштвених појава.

Основна идеја приликом формирања зоне кућа са 
апартманима је била да се поред постојећих капацитета 
(преноћишта), створе смештајни капацитети различитог 
карактера, како би се посетиоцима представила разнолика 
туристичка понуда, али и пружио неопходан мир. Самим 
тим ствара се могућност да се посетиоцима омогући да 
изнајме кућу са двориштем, управо из жеље да им се у што 
већој мери створи осећај боравка у природи.

У наведеним објектима, поред секундарног 
становања, смештај је могуће организовати у собама, 
студијима, апартманима. Овим планом наведена намена 
је предвиђена на парцелама које својом величином могу 
да задовоље задате урбанистичке параметре.
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Обзиром да у предметној зони постоји и велик 
број постојећих објеката (нелегалних) код издавања 
локацијских услова или изради урбанистичког пројекта 
је неопходно сваки од њих преиспитати (да ли се 
задржава или руши), и предложити могућност њиховог 
адаптирања у објекте са смештајним капацитетима.

Изградња нових кућа за одмор ‘’викенд куће’’ на 
подручју постојећих викенд зона, као и реконструкција 
постојећих објеката, може се одвијати само у оквиру 
простора који су предвиђени за ове намене, а на основу 
услова утврђених овим Планом. Површина парцеле на 
којој се гради ‘’викенд кућа’’ не може бити мања од 1500 
m2 (минимално 800 m2 код постојеће парцелације);

- на парцели се може изградити једна ‘’викенд 
кућа’’ са помоћним објектом који је у функцији основног 
објекта (остава, гаража и др.);

- укупна површина свих објеката на парцели 
износи до 10% од површине парцеле, али не више од 
150 m² бруто површине у основи;

- спратност ‘’викенд куће’’ може бити приземље 
(П) или приземље и поткровље (П+Пк) на нагнутом 
терену дозвољава се изгардња помоћних просторија у 
сутерену викенд објекта;

- међусобна удаљеност објеката треба да 
обезбеди релативну изолованост (визуелну, звучну), али 
не би требало да буде мања од 10 m;

- ‘’викенд куће’’ треба да су својим изгледом 
прилагођене непосредном амбијенту и пејзажу;

- ограда око парцеле потребно је да буде од 
живице висине до 1,5 m.

Изграђени објекти и извршена парцелација у 
постојећим зонама кућа за одмор се задржавају у 
затеченом стању. 

Планирани су и садржаји намењени спортско 
рекреативним активностима на отвореном у функцији 
оживљавања простора, а све у циљу рекреације и 
активног боравка у природи, као и мотивационих 
кретања и боравка у простору.

Зона зелених површина треба да омогући рекреацију и 
дружење како посетиоцима тако и сталним корисницима 
овог простора (“викендашима”), као и површине за 
безбедну игру деце. Ово се може постићи осмишљеним 
партерним уређењем и адекватним озелењавањем 
простора за активно-пасивну рекреацију. У оквиру 
планираних спортско рекреативних површина зелене 
површине ће чинити значајан проценат комплекса. 
Планира се њихово уређење и опремање у парковском 
стилу, са врстама већих естетско-декоративних 
вредности, претежно аутохтоног типа.

Могуће је све пропланке и ливаде користити за 
рекреацију.

Око викенд кућа треба формирати зеленило, које 
унапређује санитарно-хигијенске услове и обезбеђује 
интимније повезивање човека са природом. У оквиру ове 
категорије зелених површина, проценат озелењености 
парцела треба да буде минимално 30%.

2.3.	ЗОНА	КОЛСКО	МАНИПУЛАТИВНИХ,	
ПЕШАЧКИХ	И	ПАРКИНГ	ПОВРШИНА

Основна функција планираних колско-

манипулативних (приступних саобраћајница: делови 
општинског пута и некатегорисане путне мреже) је 
да обезбеди адекватно саобраћајно прикључење свих 
грађевинских парцела, приступ постојећим садржајима 
викенд зоне као и неометано функционисање интерног 
саобраћаја. У оквиру просторних могућности унутар 
зоне коридора приступних саобраћајница предвиђене су 
и површине за стационарни саобраћај.

Зона приступних саобраћајница унутар обухвата 
Плана представља површине у њиховој планираној 
ширини које служе за постављање саобраћајне, 
хидротехничке, енергетске и остале планиране 
комуналне инфраструктуре.

Основна функција планираних/постојећих колских 
прикључака-прилаза је обезбеђење одговарајућег 
прилаза за све грађевинске парцеле на јавну површину 
саобраћајнице, као и остварење прикључивања без 
утицаја на функционисање интерног саобраћаја и на 
безбедан начин. Колски прилази представљају у суштини 
површине колских прикључака са одговарајућом 
ширином и потребним радијусима прикључења.

Основна функција планираних/постојећих пешачких 
прилаза је обезбеђење немоторног прилаза до 
грађевинских парцела, туристичких садржаја као и до 
реке Дунав. Пешачки прилази представљају у суштини 
површине пешачких саобраћајница са одговарајућом 
ширином и површинама за кретање.

У целом простору туристичког локалитета треба 
партерно уредити јавне површине у складу са основном 
функцијом викенд насеља, а на основу пројеката 
партерног уређења. Пројектима треба дефинисати 
поплочане и зелене површине, јавну расвету (како за 
осветљење комуникација, тако и декоративну расвету), 
покретни урбани мобилијар (клупе, корпе за отпатке 
и сл.) и избор дендролошких врста које ће се садити, 
поред постојећег зеленила, које треба задржати у што је 
могуће већој мери.

Пројектом партерног уређења решити место 
постављања јавног тоалета, као и места и начин уређења 
површина за одлагање комуналног отпада (контејнери).

2.4.	ЗОНА	ДУНАВА

Простор обухваћен овим Планом налази се уз 
реку Дунав, узводно од моста ‘’Бешка’’. Предвиђа се 
изградња низа објеката и садржаја, од којих су неки 
предвиђени да се граде на водном земљишту (пристан). 
Према Мишљењу надлежног предузећа, за изградњу 
на водном земљишту обавезно се морају имати у виду 
забране и ограничења из Закона о Водама (члан 133). 
Уређење простора и изградња објеката ни на који начин 
не сме да ремети услове одржавања и функције водних 
објеката, а није дозвољено ни вршење радњи које на 
било који начин могу оштетити водне објекте.

Простор који је у оквиру акваторије реке Дунав 
резервисан за пловни (водни) пут и његов габарит није 
дозвољено на било који начин угрожавати, изградњом 
у зони обухваћеној планом (~km 1232+950 – km 
1232+300). У оквиру посматране деонице у зони викенд 
насеља Бешка водни пут је утврђен у оквиру захтеваних 
габарита, уз обавезу одржавања пловности захтеване
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 категоријом водног пута класе VIc.
Простор акваторије пристаништа мора да обезбеди 

одговарајуће претпоставке за боравак пловила унутар 
подручја резервисаног за те намене. Осим одговарајуће 
дубине акваторије, простор мора бити довољних 
габарита (ширине и дужине) који ће омогућити 
пристајање пловила, уз услов да се ширином ангажоване 
акваторије не залази у дефинисани габарит пловног 
пута. Сви спортско-рекреативни садржаји морају бити 
смештени ван пловног пута.

2.5.	БИЛАНС	НАМЕНЕ	ПОВРШИНА	ПО	ЗОНАМА

НАМЕНА	
ПОВРШИНА	
ПО	ЗОНАМА

ПОВРШИНА
%

ha a m2

Зона туристичко-
угоститељских 
и рекреативних 
садржаја

3 73 73 17,4

Зона кућа за 
одмор

12 63 90 58,7

Зона колско 
манипулативних, 
пешачких 
и паркинг 
површина

1 51 10 7,0

Зона Дунава 3 64 25 16,9
УКУПНО 21 52 00 100

3.	 РЕГУЛАЦИЈА,	НИВЕЛАЦИЈА,	
ПАРЦЕЛАЦИЈА	И	ПОВРШИНЕ	ЈАВНЕ	НАМЕНЕ

3.1.	ПЛАН	РЕГУЛАЦИЈЕ

Планом регулације су дефинисане површине 
(парцеле) јавне намене и то:

- колско манипулативне површине, паркинг и 
пешачке површине

- Река Дунав
- природно подручје за рекреацију и туризам.

Регулацине линије површина јавне намене су 
дефинисане постојећим и новоодрећеним међним 
тачкама.

Списак новоодрећених међних тачака

Број 
тачке Y X Број 

тачке Y X

1 7427277.11 5002903.06 47 7427530.86 5002859.65

2 7427283.50 5002900.77 48 7427532.51 5002858.63

3 7427291.66 5002896.57 49 7427560.07 5002891.94

4 7427298.85 5002890.82 50 7427540.16 5002862.57

5 7427310.69 5002876.74 51 7427539.23 5002861.30

6 7427323.70 5002860.13 52 7427537.82 5002857.72

7 7427325.62 5002857.24 53 7427536.13 5002851.03

8 7427314.78 5002861.90 54 7427588.60 5002843.85

9 7427329.06 5002838.92 55 7427588.64 5002840.85

10 7427332.43 5002845.02 56 7427572.28 5002840.61

11 7427342.52 5002825.50 57 7427542.59 5002845.94

12 7427353.97 5002818.18 58 7427529.86 5002849.68

13 7427367.70 5002808.66 59 7427632.69 5002774.58

14 7427379.15 5002800.01 60 7427637.13 5002774.80

15 7427379.86 5002799.19 61 7427640.73 5002769.94

16 7427390.98 5002789.72 62 7427644.92 5002769.73

17 7427403.41 5002780.95 63 7427675.35 5002771.37

18 7427406.62 5002777.90 64 7427701.39 5002771.74

19 7427409.87 5002777.19 65 7427704.02 5002771.69

20 7427411.37 5002777.91 66 7427705.37 5002772.89

21 7427417.50 5002780.97 67 7427731.29 5002776.42

22 7427431.28 5002807.27 68 7427737.54 5002778.21

23 7427431.76 5002827.26 69 7427741.95 5002784.76

24 7427436.83 5002836.15 70 7427748.10 5002779.15

25 7427440.93 5002833.97 71 7427751.43 5002779.67

26 7427437.87 5002773.77 72 7427752.63 5002780.73

27 7427445.23 5002772.60 73 7427769.59 5002788.47

28 7427446.34 5002772.34 74 7427775.10 5002782.52

29 7427460.25 5002769.69 75 7427776.54 5002784.25

30 7427463.60 5002769.01 76 7427787.70 5002785.44

31 7427464.55 5002769.03 77 7427778.36 5002789.43

32 7427464.94 5002770.80 78 7427779.97 5002791.50

33 7427468.68 5002770.32 79 7427788.72 5002792.52

34 7427477.02 5002769.14 80 7427790.35 5002791.38

35 7427490.56 5002766.62 81 7427807.05 5002788.17

36 7427494.23 5002765.96 82 7427816.23 5002788.85

37 7427513.80 5002761.48 83 7427828.24 5002789.39

38 7427523.61 5002760.60 84 7427833.38 5002789.72

39 7427525.02 5002759.71 85 7427837.11 5002789.96

40 7427528.00 5002759.84 86 7427855.25 5002790.41

41 7427528.93 5002760.79 87 7427877.91 5002791.13

42 7427521.11 5002770.57 88 7427894.62 5002791.28

43 7427454.20 5002869.83 89 7427909.28 5002792.10

44 7427479.25 5002864.84 90 7427913.41 5002792.26

45 7427517.12 5002865.18 91 7427940.09 5002793.15

46 7427525.44 5002861.86 92 7427957.55 5002791.45
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Број тачке Y X
93 7427964.18 5002788.73
94 7427972.30 5002783.60
95 7427974.98 5002779.73
96 7427974.86 5002767.86
97 7427988.85 5002767.82
98 7427981.11 5002822.09
99 7427959.14 5002894.20
100 7427979.80 5002892.98
101 7427434.76 5002802.20
102 7427433.05 5002782.97
103 7427436.30 5002780.45
104 7427696.35 5002791.35
105 7427691.37 5002829.62
106 7427751.79 5002831.47
107 7427752.19 5002828.50
108 7427697.43 5002778.85
109 7427836.40 5002919.74
110 7427848.31 5002921.98
111 7427798.36 5002952.72
112 7427797.03 5002943.90
113 7427579.58 5002940.36
114 7427598.15 5002940.90
115 7427615.96 5002941.09
116 7427616.40 5002929.00
117 7427617.08 5002928.72
118 7427670.41 5002941.60
119 7427670.87 5002940.59
120 7427672.81 5002940.90
121 7427671.69 5002947.24
122 7427670.82 5002951.75
123 7427670.56 5002952.68
124 7427697.74 5002955.68

 
3.2.	ПЛАН	НИВЕЛАЦИЈЕ

Планом нивелације задржане су коте преломних 
тачака нивелете и нагиби нивелете приступних 
саобраћајница и колских прилаза (0,67–15,12%), којих 
се треба начелно придржавати код израде пројектне 
документације.

3.3.	 ПРАВИЛА	ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,	
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ	И	ФОРМИРАЊЕ	
ГРАЂЕВИНСКЕ	ПАРЦЕЛЕ

3.3.1.	Правила	парцелације

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

3.3.2.	Правила	препарцелације

Од парцела насталих деобом које добијају нову 
намену и постојећих парцела препарцелацијом се 
образују нове јединствене грађевинске парцеле 
површина јавне намене и то су приступне саобраћајнице 
и колски прилази.

3.4.	ПОВРШИНЕ	(ПАРЦЕЛЕ)	ПЛАНИРАНЕ	ЗА	
ЈАВНЕ	САДРЖАЈЕ	И	ОБЈЕКТЕ

Планом се дефинишу површине (парцеле) планиране 
за јавне садрђаје иобјекте и то су:

- колско манипулативне површине, паркинг и 
пешачке површине

- Река Дунав
- зона природног подручја за рекреацију и 

туризам.

Планиране површине јавне намене се образују од 
целих и делова парцела на следећи начин:

Намена
парцеле

целе делови

приступне 
саобраћајнице 1818/20

1818/22,1697/1,1697/2,
1698/1,1698/4,1695/2,1
695/3,
1695/4,1694,1691,1700/
2,1690/2,1688/3,1688/2,
1688/1,
1686/2,1686/1,1702/5,171
3,1714/3,1739/2,1734/1,
1734/2,1717/1,1718/4,171
9/1,1719/2,1736/1,1737/1,
1732/5,1732/4,1732/6,173
2/1,1731/3,1731/2,1731/1,
1730/3,1730/1,1729/3,172
9/2,1729/1,1728/3,1728/2,
1728/1,1727/2,1727/1,181
8/62,1818/1

колски прилази

1818/375,1818/378,
1818/315,1717/3,

1717/2

1818/284,1818/274,1718/3
,1714/1,1708,1702/2,1701,

1702/1

зона природног 
подручја за 

рекреацију и 
туризам

1818/376,1818/374 1818/380,181/383,1818/1

3.5.	БИЛАНС	НАМЕНЕ	ПОВРШИНА
НАМЕНА	

ПОВРШИНА	ПО	
ЗОНАМА

ПОВРШИНА
%

ha a m2

Јавно грађевинско 
земљиште

3 20 77 17,9

Природно подручје за 
рекреацију и туризам

1 69 12 9,5

Колско манипилативне 1 41 41 7,9

Пешачке површине 02 53 0,1

Паркинг	површине 07 16 0,4
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Остало грађевинско земљиште 14 68 50 82,1

Туристичко-угоститељски и смештајни 
садржаји

1 52 40 8,5

Угоститељски садржаји на отвореном 05 84 0,3

Куће за одмор (викенд објекти) 2 18 53 12,2

Викенд	објекти	са	туристичким	
услугама	апартманског	типа	и	кућа	за	
одмор

10 41 64 58,3

Површине	за	спорт	и	рекреацију	
унутар	уређених	зелених	површина

50 09 2,8

УКУПНО 17 88 73 100

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

4.1.	САОБРАЋАЈНА	ИНФРАСТРУКТУРА

4.1.1.	Услови	за	уређење	саобраћајне	
инфраструктуре

Директан излазак на реку Дунав – пловни-водни 
пут, као део Паневропског коридора VII, излазак путно-
друмском везом на општински пут (Л-6) Бешка - Дунав, 
су елементи који овом простору дају солидне просторно-
саобраћајне предиспозиције за неометан развој, посебно 
са апекта туризма али и путног-друмског транспорта. На 
основу тога, саобраћајни положај викенд зоне Бешка се 
може окарактерисати као повољан.

Сви садржаји унутар предметне зоне биће везани 
преко система приступних саобраћајница из више 
праваца, са општинским путем као основном осовином 
целе мреже што се може сматрати врло повољним, 
с обзиром на значај и будућу намену посматраног 
простора – туризам, спорт и рекреација.

Основну везу целог комплекса са категорисаном 
путном мрежом и насељским системом саобраћајница 
чиниће предметни општински пут (Л-6) Бешка - 
Дунав који својим северозападним делом излази на 
међународни пловни пут – паневропски коридор VII, 
док у правцу у правцу југа, води ка насељу Бешка где 
се и завршава.

Саобраћајно решење у оквиру викенд зоне Бешка је 
конципирано тако да се максимално искористи утврђена 
путна мрежа, са општинским путем као основом 
саобраћајне мреже викенд зоне, уз одговарајући број 
прикључака на преметни општински пут. Повезивања 
појединачних парцела викенд зоне на општински 
пут и приступне саобраћајнице су предвиђена као 
саобраћајни прилази - класични колски прилази, док су 
саобраћајни прикључци на општински пут планирани 
као раскрснице са свим неопходним елементима који 
ће омогућити безбедно и неометано прикључивање, без 
утицаја на ниво услуге предметног пута (функционални 
ниво “Ф”, без раздвајања саобраћајних струја). 

Остале саобраћајно-манипулативне површине 
(паркинг површине) биће директно везане једним 
делом на општински пут, а унутар саме викенд зоне на 
приступне саобраћајнице.

У оквиру површина јавне намене (коридора општинског 

пута и приступних саобраћајница) предвиђена је изградња 
саобраћајних површина, са свим потребним елементима 
који ће обезбедити безбедно и неометано кретање 
свих друмских превозних средстава, уз обезбеђење 
одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних 
површина. Колске прилазе парцелама потребно је на 
одговарајући начин дефинисати како не би неповољно 
утицали на функционисање саобраћаја на приступним 
саобраћајницама (одговарајући радијуси и обезбеђење 
квалитетног одводњавања). Такође, овим концептом 
предвиђа се и одговарајући број паркинг површина за 
стационарни саобраћај у оквиру осталих саобраћајних 
површина унутар и ван граница јавног земљишта. 

С обзиром на обим и саобраћајно оптерећење 
у оквиру викенд зоне (20-30 ПА дневно) пешачке 
комуникације ће се обаљати по слободним површинама 
у оквиру регулационих ширина саобраћајница. Уколико 
се створе услови (повећање обима саобраћаја) и обезбеде 
средства, пешачке стазе је могуће посебно издвојити и 
на одговарајући начин опремити (застор, нивелациона 
сегрегација и др.). Саобраћајном сигнализацијом и 
посебним режимом саобраћаја (“зона 30”) омогућиће 
се безбедно и неометано функционисање моторног и 
немоторног саобраћаја у оквиру коридора саобраћајница.

У оквиру акваторије реке Дунав, у северном делу 
планом обухваћеног простора, могуће је постављање 
објеката за пријем мањих пловила. Прецизније лоцирање 
самих садржаја (понтони, приступне рампе и друго) се 
мора на одговарајући начин обрадити кроз пројекто-
техничку документацију. Обавезно је прибављање 
услова и сагласности управљача над акваторијом-
пловним путем.

4.1.2.	Услови	за	изградњу	саобраћајне	
инфраструктуре

Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне 
инфраструктуре

Основни услов за изградњу саобраћајне 
инфраструктуре (површине јавне намене) je обавезна 
израда Главних пројеката за све саобраћајне капацитете 
уз придржавање одредби:

- Закона о јавним путевима (“Службени гласник 
РС”, 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник РС”, број 41/09, 53/10, 101/11 и 
32/13-УС);

- Правилника о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута (“Службени 
гласник РС”, бр. 50/11);

- Техничких прописа из области путног 
инжењеринга;

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени 
пројектима.

4.1.2.2.	Правила	за	изградњу/реконструкцију	
објеката	у	зони	општинског	пута

У оквиру коридора општинског пута потребно је 
обезбедити програмско-планске и саобраћајне елементе 
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за реализацију изградње/реконструкције:
- рачунска брзина Vrač ≤ 60 km/h,,
- ширина проточне саобраћајне траке (мин. 2,5) 

2,75 m
- коловозна конструкција са носивошћу и 

димензионисањем коловозне конструкције за мин.
осовинско оптерећење од 60 kN,

4.1.2.3.	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 Vrač ≤ 40 km/h,
- ширине саобраћајних трака од 2 х 2,0 m,
- са полупречницима лепеза у зони прикључења 

утврђеним на основу криве трагова меродавног возила 
које ће користити предметни саобраћајни прикључак 
(ЛТВ – ДВ, лако теретно возило – доставно возило),

- колске прикључке – прилазе на приступну 
саобраћајницу, као и прикључак приступне саобраћајнице 
на општински пут реализовати у одговарајућој ширини 
и уз обезбеђење потребне прегледности.

	 Колско-пешачки	пролази
 
- Колско-пешачке пролазе изводити за 

једносмерни саобраћај, са минималном ширином 
регулације коридора колско-пешачког пролаза од 3,5 m 
или 2,0 m ако је намењен само за пешачку комуникацију;

- Саобраћај могуће организовати и као режимски, 
делом само за пешачку коминикацију;

- Саобраћајницу градити са једном траком 
ширине 3,0 m;

- Носивост коловозне конструкције је за лак 
саобраћај;

- Нагиб коловоза је једностран.

	 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. 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),

- Колске прилазе изводити искључиво за колски 
приступ грађевинским парцелама;

- У деловима насеља где се уводи нова регулација 
мин. ширина коридора колског прилаза је 2,0 m;

- 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.

Услови	за	прикључење	на	саобраћајну	
инфраструктуру

Прикључење у зони општинског пута и приступних 
саобраћајнице извести са следећим елементима:

- режимска брзина у зони прикључка - раскрснице 
(30) 40 km/h,

- раскрснице извести са одговарајућим 
геометријским елементима (одговарајући радијуси 
прикључења на основу криве трагова меродавног возила 
и прописана даљина прегледности),

- коловозна конструкција са истом носивошћу 
као и приступна саобраћајница/ општински пут (мин. 
осовинско оптерећење од 60 kN).

4.1.2.3.	Правила	за	изградњу	објеката	у	зони	водног	
земљишта

Викенд зона Бешка се налази на десној обали река 
Дунав на ~ km 1232+950 до km 1232+300. Пловни пут 
на предметној деоници међународног пловног пута 
(Е-80 по AGN споразуму) дефинисан је класом VIc са 
следећим габаритима:

- минимална дубина пловног пута при ЕН (ниски 
пловидбени ниво) је H=2,5 m;

- ширина пловног пута Bpl=120-150 m;
- минимални радијус кривине пловног пута је 

R=800-1000 m.

Све садржаје и програме развоја у оквиру 
обале пловног пута реке Дунав треба ускладити са 
Правилником Дунавске комисије.

Извођењем било каквих активности (изградња 
објеката, постављање пловила и слично) не сме се 
утицати на дефинисане габарите пловног пута и 
безбедност одвијања пловдбе. Постављањем објеката 
на ообали и /или у кориту реке не сме се нарушити 
хидрауличко-морфолошка слика тока због евентуалног 
поремећаја проноса наноса.

Приликом изградње објеката у оквиру међународног 
пловног пута Дунава, а пре израде техничке документације 
за постављање објеката потребно је затражити услове од 
надлежног Министарства (Дирекције за водне путеве) 
које је задужено за одржавање и развој пловних путева.

4.2.	ВОДОПРИВРЕДНА	ИНФРАСТРУКТУРА

4.2.1.	Услови	за	уређење	водопривредне	
инфраструктуре

Простор обухваћен овим Планом налази се уз 
реку Дунав, узуводно од моста ‘’Бешка’’. Предвиђа се 
изградња низа објеката и садржаја, од којих су неки 
предвиђени да се граде на водном земљишту (пристан). 
Према Мишљењу надлежног предузећа, за изградњу 
на водном земљишту обавезно се морају имати у виду 
забране и ограничења из Закона о Водама (члан 133). 
Уређење простора и изградња објеката ни на који начин 
не сме да ремети услове одржавања и функције водних 
објеката, а није дозвољено ни вршење радњи које на 
било који начин могу оштетити водне објекте. На водном 
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земљишту забрањена је изградња објеката којима се 
смањује пропусна моћ корита реке Дунав. За евентуалну 
легализацију бесправно изграђених објеката у кориту 
Дунава, биће неопходно извршити анализу утицаја 
ових објеката на водни режим, тј. израчунати успор и 
денивелацију водостаја испред и иза успора, изазвану 
изграђеним објектом. Такође, сви радови се морају 
планирати на начин на који неће угрозити стабилност и 
отежавати услови одржавања регулационих, заштитних 
и других водних објеката.

Снабдевање водом предметног подручја се у овом 
тренутку обавља преко појединачних бунара, изграђених 
на парцелама корисника, а евакуација отпадних вода 
врши се путем септичких јама. Сувишне атмосферске 
воде се усмеравају ка околним зеленим површинама, а 
уличне воде се нивелацијом усмеравају ка Дунаву као 
крајњем реципијенту.

Овим Планом се предвиђа снабдевање водом из 
сопствених извора, бушењем бунара на појединачним 
парцелама корисника, за које ће се прибавити 
сва потребна документација, са свим условима и 
сагласностима. Ово решење се планира као прелазно и 
привремено, пошто се предвиђа у будућности спајање 
ове зоне на систем водоснабдевања Бешке. У том 
смислу предвиђа се постављање уличне водоводне 
мреже којом ће се обезбедити снабдевање водом свих 
објеката питком водом, као и снабдевање хидрантске 
мреже водом за заштиту од пожара (хидрантска мрежа 
одговарајућег пречника и притиска).

До изградње насељског канализационог система и 
до стварања услова за прикључење на исти, прихват 
и евакуација отпадних вода решаваће се преко 
водонепропусних септичких јама, које ће се према 
потреби празнити и аутоцистернама одвозити на 
депонију, ангажовањем надлежног комуналног предузећа. 
Уличном фекалном канализацијом омогућити одвођење 
употребљене санитарне воде прикључењем на насељски 
канализациони систем Бешке, а одатле даље потисним 
цевоводом регионалне канализације до постројења за 
пречишћавање отпадних вода у Бановцима.

Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката 
и бетонских и манипулативних површина усмериће се 
ка околним зеленим површинама. Атмосферске воде 
у зависности од порекла упустити у рецпијент након 
адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске 
воде упустити у реципијент - путни канал, тек након 
третирања на одговарајућем уређају (сепаратор, 
таложник). Атмосферске и условно чисте технолошке 
воде (расхладне и сл.), чији квалитет одговара IIб класи 
квалитета воде могу се без пречишћавања упуштати 
у канале. За атмосферске отпадне воде са зауљених и 
запрљаних површина, предвидети одговарајући третман 
на сепаратору уља и таложнику.

Кишна канализација ће се конципирати за меродавне 
услове (временски пресек, урбанизованост простора, 
рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се 
изграђена делом рационално уклапа у будуће решење.

4.2.2.	Услови	за	изградњу	водопривредне	
инфраструктуре

• Границе и намена водног земљишта за које 
право коришћења има ЈВП Воде Војводине, не могу се 
мењати без посебне сагласности овог предузећа.

• Објекти који су лоцирани на водном земљишту 
могу имати само привремен карактер.

• За постављање пристаништа за сопствене 
потребе, неопходно је прибавити наутичке услове 
надлежне Лучке капетаније и Агенције за управљање 
лукама.

• За потребе израде главних пројеката за изградњу 
објеката, потребно је од ЈВП Воде Војводине прибавити 
мишљење у поступку издавања водних услова, а потом и 
решење о водним условима које издаје надлежни орган, 
сагласно са Законом о Водама.

• Снабдевање потрошача санитарном водом 
обезбедити са насељског изворишта. Капацитет 
изворишта обезбедити бушењем потребног броја 
бунара.

• 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 
1,0-1,20 m од нивелете терена, због зоне мржњења и 
саобраћајног оптерећења.

• Канализацију радити по сепаратном систему.
• Системом фекалне канализације покрити цело 

подручје у обухвату Плана и обезбедити прикључке за 
све привредне субјекте.

• Пречишћавање фекалних отпадних вода вршити 
на уређају за пречишћавање отпадних вода (УПОВ).

• Трасе фекалне канализације водити по осовини 
уличног профила тј. саобраћајнице.

• Минимални пречник уличних канала не сме 
бити мањи од Ø 200 mm.

• Минималне падове колектора одредити у 
односу на усвојени цевни материјал, према важећим 
прописима и стандардима (не препоручују се бетонске 
цеви).

• Дубина каналске мреже на најузводнијем крају 
мора омогућити прикључење потрошача са минималним 
нагибом прикључка у теме цеви преко два лука од 45° и 
минималном каскадом у ревизионом шахту. 

• Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете 
коловоза.
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• Изградити атмосферску канализациону мрежу 
са уличним сливницим 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 или у зеленом појасу дуж 
саобраћајнице (претходне трасе отворених канала) или 
испод коловоза по осовини коловозне траке.

• Реципијент је отворена каналска мрежа и Дунав.
• 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;
• Уређење обала и канала изводити уз 

претходно прибављена мишљења и услова надлежног 
водопривредног предузећа, односно водних услова које 
изда надлежни орган.

 
Услови	 за	 прикључење	 на	 водопривредну	
инфраструктуру

Прикључке новопланираних пословних, и осталих 
објеката на насељски водоводни и канализациони систем 
извести према претходно прибављеним условима и 
сагласностима надлежног комуналног предузећа.

4.3.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА	ИНФРАСТРУКТУРА

4.3.1.	Услови	за	уређење	електроенергетске	
инфраструктуре

Напајање електричном енергијом обезбеђено је из 
трафостанице ТС 110/20 kV “Инђија”, преко 20 kV извода 
“Бешка” из дистрибутивне трафостанице “Дунав-Бешка”. 
Постојећа средњенапонска 20 kV мрежа и нисконапонска 
мрежа на планском простору је углавном надземна. 
Нисконапонска мрежа је постављена на дрвене стубове.

Постојећи капацитети неће бити довољни за подмирење 
потреба за електричном енергијом ако дође до повећања 
услед нових корисника, те је потребно изградити нову 
трафостаницу, средњенапонску и нисконапонску мрежу.

Постојећа нисконапонска мрежа на дрвеним стубовима 
ће се реконструисати у складу са плановима развоја 
надлежног предузећа.

Дуж саобраћајница и пешачких стаза изградити 
мрежу јавне расвете. Тачне локације, тип и висина стуба, 
дефинисаће се главним електропројектима спољашњег 
осветљења у зависности од избора врсте расветних тела. 

4.3.2.	Услови	за	изградњу	електроенергетске	
инфраструктуре

- Електроенергетска мрежа у насељу ће 
бити надземна, грађена на бетонским и гвоздено 
решеткастим стубовима, а по потреби се може градити 
и подземно, у складу са условима надлежног оператора 
дистрибутивног система електричне енергије.

- Електроенергетску мрежу градити у складу са 
Правилником о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона

1 kV до 400 kV (“Службени лист СФРЈ”, бр. 65/88 и 

“Службени лист СРЈ”, бр. 18/92).
- Стубове поставити ван колских прилаза 

објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница.
- Стубови електроенергетске мреже у викенд 

зони се могу постављати и на парцеле корисника, уз 
сагласност власника парцеле.

- У деловима где је електроенергетска мрежа 
грађена надземно, светиљке јавног осветљења поставити 
на стубове електроенергетске мреже.

- При изградњи подземне мреже дубина полагања 
каблова треба да је најмање 0,8 m.

- Каблове полагати у уличним коридорима поред 
саобраћајница и пешачких стаза.

- При паралелном вођењу енергетских каблова 
до 10 kV и електронских комуникационих каблова, 
најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за 
каблове напона преко 10 kV.

- При укрштању енергетских и електронских 
комуникационих каблова угао укрштања треба да буде око 90°.

- Није дозвољено полагање електроенергетских 
каблова изнад електронских комуникационих, сем при 
укрштању, при чему минимално вертикално растојање 
мора бити 0,5 m.

- Паралелно полагање електроенергетских 
каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у 
хоризонталној равни, при чему хоризонтално растојање 
мора бити веће од 0,5 m.

- Није дозвољено полагање електроенергетског 
кабла изнад или испод цеви водовода или канализације.

- При укрштању електроенергетских каблова са 
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће 
од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m. 

Услови	за	изградњу	jавног	осветљењa:
- Светиљке за осветљење саобраћајница 

поставити на стубове расвете и декоративне канделабре 
поред саобраћајница и пешачких стаза.

- Користити расветна тела у складу са новим 
технологијама развоја.

Услови	за	изградњу	трафостаница	20/0,4	kV:
- Дистрибутивне трафостанице за 20/0,4 kV 

напонски пренос у уличном коридору градити као 
монтажно-бетонске, компактне или стубне, у складу са 
важећим законским прописима и техничким условима 
надлежног ЕД предузећа.

- Минимална удаљеност трафостанице од 
осталих објеката мора бити 3,0 m.

- Mонтажно-бетонске и компактне трафостанице 
ће се градити као слободностојећи објекти, једноструке 
(са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA и 
могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода),

- За изградњу оваквих објеката потребно је 
обезбедити слободан простор правоугаоног облика 
минималних димензија 5,8х6,3 m за изградњу 
једноструке, са колским приступом са једне дуже и једне 
краће стране.

- За стубне трансформаторске станице предвидети 
простор правоугаоног облика минималних димензија 
4,2х2,7 m, за постављање стуба за трафостаницу.
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- Поред објеката трафостаница на јавним 
површинама обавезно предвидети слободан простор 
за изградњу слободностојећег ормана мерног места за 
регистровање утрошене електричне енергије јавног 
осветљења.

- Напајање трафостаница  по условима надлежне 
Електродистрибуције.

Услови	за	реконструкцију	надземне	
електроенергетске	мреже	и	објеката	ТС	20/04	kV:

- Реконструкција надземних водова свих 
напонских нивоа вршиће се на основу овог Плана и 
услова надлежног предузећа, а подразумева замену 
стубова, проводника или уређаја и опреме за уземљење 
и заштиту, као и трансформацију напона, поштујући 
постојећу трасу вода и локацију трафостаница 20/0,4 kV.

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 
трафостанице. 

- За кориснике са предвиђеном једновременом 
снагом већом од 200 kW прикључење ће се вршити са 
трафостанице 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 трафостаница на јавној површини. 
Потребан број трафостаница ће зависити од броја 
купаца и захтеване максималне једновремене снаге.

4.4.	ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА	ИНФРАСТРУКТУРА

4.4.1.	Услови	за	уређење	термоенергетске	
инфраструктуре

На простору обухвата плана у делу викенд зоне не 
постоји изграђена гасоводна инфраструктура. За грејање 
објеката, као енергент се користи чврсто, течно гориво и 
електрична енергија.

Најближа изграђена гасоводна мрежа налази се 
у насљу Бешка, па постоји могућност прикључења 
викенд зоне на постојећу гасну мрежу у насељу Бешка, 
овим планом предвиђена је изградња дистрибутивне 
гасне мреже у уличним коридорима до свих потрошача 
у викенд зони. Локација дистрибутивна гасне мреже 
ниског притиска је у уличним коридорима, изградњу 
дистрибутивне гасне мреже ниског притиска и кућних 

гасних прикључака извести у складу са “Правилником 
о техничким нормативима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за 
радни притисак до 4 bar (“Службени лист СРЈ”, бр. 
20/92.) и “Правилником о техничким нормативима за 
кућни гасни прикључак за раднпи притисак до 4 bar 
(“Службени лист СРЈ”, бр. 20/92.).

Прикључење на гасоводну ифраструктру и 
коришћење прироног гаса за производњу топлотне 
енергије корисника у викенд зони, зависи од низа 
фактора који кориснике опредељују за коришћење 
природног гаса за производњу топлотне енергије, 
а најважнији је економска опраданост (удаљеност 
постојеће гасне мреже, цена природног гаса и друго), 
стога ће опремање природним гасом будућих корисника 
зависити искључиво од њихових потреба за овим 
енергентом и економске анализе.

4.4.2.	Услови	за	изградњу	термоенергетске	
инфраструктуре

Гасовод	ниског	притиска
 
Дубина полагања гасовода је мин. 0,6 до макс. 1,0 m 

од његове горње ивице. Препоручује се дубина од 0,8 m. 
Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код укрштања са 
другим укопаним инсталацијама или на изразито тешком 
терену, уз примену додатних техничких мера заштите. 

Локација ровова по могућности треба бити у зеленом 
појасу. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се 
води испод тротоара, бетонираних платоа и површина 
или испод канала за одвод атмосферске воде на дубини 
1,0 m од дна канала или ригола. 

Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне 
мере заштите од механичких и других оштећења.

Трасе ровова за полагање гасне инсталације се 
постављају тако да гасна мрежа задовољи минимална 
прописана одстојања у односу на друге инсталације и 
објекте инфраструктуре. 

Вредности минималних прописаних растојања 
гасовода ниског притиска у односу на укопане 
инсталације су:

Минимална	
дозвољена	растојања укрштање паралелно	

вођење

други гасовод 0,2 m 0,3 m

водовод, канализација 0,5 m 1,0 m

ниско и високо-
напонски електро 

каблови
0,5 m 0,5 m

телефонски каблови 0,5 m 1,0 m

технолошка 
канализација 0,5 m 1,0 m

бетонски шахтови и 
канали 0,5 m 1,0 m

високо зеленило - 1,5 m

темељ грађевинских 
објеката - 1,0 m

путеви и улице 1,0 m 0,5 m
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Удаљеност гасовода стубова електричне расвете, 
ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити min 0,5 m.

Услови	за	прикључење	на	термоенергетску	
инфраструктуру

Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода 
ниског притиска који спаја уличну мрежу са унутрашњом 
гасном инсталацијом. 

При полагању гасног прикључка нарочито поштовати 
следеће одредбе прописа:

- цевовод се полаже на дубину укопавања од min 
0,8 m;

- најмање растојање цевовода од свих укопаних 
инсталација мора бити 0,2 m;

- траса цевовода се води најкраћим путем и мора 
остати трајнo приступачна;

- положај и дубина укопавања гасног прикључка 
снимају се геодетски;

- гасни прикључак не полаже се у складишта 
запаљивих и експлозивних материја;

- гасни прикључак завршава се на приступачном 
месту главним запорним цевним затварачем, који може 
да се угради непосредно по уласку у објекат или ван 
њега (у прикључном ормарићу или у зидном ормарићу);

- мерно-регулациони сет не сме се постављати 
унутар објекта, на места где нема природне вентилације, 
мора бити удаљен од електричног ормарића минимално 
1 m, као и од отвора на објекту (прозора, врата) 
минимално 1 m, мерено по хоризонтали.

При пројектовању и изградњи гасне котларнице 
придржавати се Правилника о техничким нормативима 
за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница (“Службени лист СФРЈ”, бр. 10/90 и 52/90).

- Вентилацију котларнице извести природним 
путем, преко доводне вентилационе решетке у 
спољашњим вратима, и одводне вентилационе решетке, 
која се уграђује на наспрамном зиду котларнице (при 
врху зида);

- Одвод продуката сагоревања се врши преко 
димњака са димњачком цеви. Не постоји опасност од 
прескока пламена;

- Код улазних врата котларнице предвидети 
тастер за нужно искључење комплетне електро 
инсталације у котларнице;

- Изградити АБ постоље за котао.

4.5.	ЕЛЕКТРОНСКА	КОМУНИКАЦИОНА	(ЕК)	
ИНФРАСТРУКТУРА

4.5.1.	Услови	за	уређење	ЕК	инфраструктуре

За потребе корисника планског простора потребно 
је изградити електронску комуникациону мрежу, као и 
приступни комутациони уређај, како би се омогућили 
услови за примену и коришћење широкопојасних сервиса, 
брзи приступ интернету, као и мултимедијални сервиси. 

Приступна ЕК мрежа ће у потпуности бити каблирана, 
а каблови ће се полагати у зеленим појасевима дуж 
саобраћајница и пешачких стаза. Где то потребе налажу, 
месну ЕК мрежу полагати обострано дуж улица.

Планира се увођење оптичких каблова и у домен 
приступне мреже, повезивањем правних лица (бизнис 
претплатника) на оптичку мрежу као и осталих 
претплатника, у циљу потпуне дигитализације 
система и могућности пружања најквалитетнијих и 
најбржих услуга и различитих сервиса (говор, подаци, 
мултимедијални сервиси и сл). 

4.5.2.	Услови	за	изградњу	ЕК	инфраструктуре

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све 
врсте каблова који се користе за потребе комуникација 
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др.). 

- Електронску комуникациону мрежу градити у 
коридорима саобраћајница.

- Електронска комуникациона мрежа ће бити 
подземна, а по потреби се може градити и надземно.

- Стубове поставити ван колских прилаза 
објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница.

- Стубови електронске комуникационе мреже у 
викенд зони се могу постављати и на парцеле корисника, 
уз сагласност власника парцеле.

- При изградњи подземне мреже дубина полагања 
каблова треба да је најмање 0,8- 1,2 m.

- Ако већ постоје трасе, нове електронске 
комуникационе каблове полагати у исте.

- При паралелном вођењу електронских 
комуникационих и електроенергетских каблова до 10 kV 
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°.

- При укрштању електронског комуникационог 
кабла са цевима гасовода, водовода и канализације 
вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m.

- При приближавању и паралелном вођењу 
електронског комуникационог кабла са цевима водовода 
и канализације хоризонтално растојање мора бити 
најмање 0,5 m, а са цевима гасовода хоризонтално 
растојање мора бити најмање 0,4-1,5 m, у зависности од 
притиска гасовода.

- За потребе удаљених корисника, може се 
градити бежична (РР) електронска комуникациона 
мрежа.

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, радио релејних станица, као и антене и 
антенски носачи могу се постављати у оквиру објекта 
или на слободном простору у оквиру парцела у јавној 
својини, пре свега у власништву локалне самоуправе 
(или, евентуално, у или на објекту или у оквиру парцеле 
појединачних корисника).
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- Слободностојеће антенске стубове, као носаче 
антена по могућности градити у радним зонама и на 
периферији насеља.

- Објекат за смештај електронске комуникационе 
и РТВ опреме може бити зидани или монтажни.

- Комплекс са електронском комуникационом 
опремом и антенски стуб морају бити ограђени.

- 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.

- Слободне површине комплекса озеленити.

Услови	за	изградњу	објеката	за	постављање	
електронске	комуникационе	опреме	и	уређаја:

- IPAN 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 IPAN са обезбеђеним приступом уређају, 
обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем 
на јавну инфраструктуру.

Услови	за	прикључење	на	ЕК	инфраструктуру

- 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.

4.6.	ЗЕЛЕНЕ	ПОВРШИНЕ

Потребно је све садржаје уклопити у природни амбијент 
околине, уз неопходне хортикултурне интервенције.

На свим површинама је потребно формирати 
зелене површине применом аутохтоних врста (високих 
лишћара и лишћара средње висине са спратом шибља), 
које одговарају станишним условима и доприносе 
очувању предеоног идентитета. Потребно је, кроз 
планирано озелењавање, обезбедити заштиту структуре 
предела, несметано функционисање природних процеса 
и заштиту биодиверзитета.

У оквиру постојећих и планираних садржаја је 
потребно формирати зелене површине око спортских, 
туристичко-угоститељских и рекреативних садржаја 
на мин. 40% површина. Поред аутохтоних врста 
лишћарског порекла, могућа је примена декоративних 
врста и четинара (10-20%).

Зелене површине предметног простора ће обухватати: 
зелене површине на јавном грађевинском земљишту, 
зелене површине ограниченог коришћења и зелене 
површине специјалне намене - заштитни појас уз Дунав.

На јавном грађевинском земљишту ће бити уређене 

зелене површине у оквиру коридора саобраћајница и 
пешачких стаза, које ће чинити линијско и партерно 
зеленило и травни покривач.

Зелене површине ограниченог коришћења биће 
заступљене у зони туристичко-угоститељских и 
смештајних садржаја, у зони намењеној спортско 
рекреативним активностима, у зони кућа за одмор и 
уз Дунав. Наведене површине треба хортикулутурно 
обрадити у пејзажном стилу, аутохтоним и декоративним 
врстама које одговарају станишним условима, у циљу 
унапређења санитарно-хигијенских и амбијенталних 
услова предметног простора.

Заштитни појас уз Дунав ће се допунити лишћарским 
садницама, углавном, аутохтоних врста.

Све постојеће и планиране зелене површине би 
требало повезати у јединствен систем зеленила, са 
учешћем аутохтоних дрвенастих врста најмање 50%, у 
циљу очувања биодиверзитета предела, уз одговарајућу 
разноврсност врста и физиогномију вегетације 
заштитних појасева (спратност), посебно уз Дунав.

4.6.1.	Правила	за	озелењавање	јавних	површина

У оквиру постојећих и планираних садржаја је 
потребно формирати следеће зелене површине:

- У оквиру уличних коридора формирати зеленило, 
у складу са просторним могућностима, претежно 
партерног типа од различитих врста шибља,а у ширим 
уличним профилима, од високих или средњих и ниских 
лишћара. Растојања стабала у дрвореду зависе од њихове 
висине и износе од 5m до највише 15m. Препорука је да се 
за једну улицу изабере само једна, превасходно лишћарска 
врста (липа, кестен, јавор, брест и др.); 

- Озелењавање паркинг простора спровести 
формирањем линијског зеленила од ниских и средњих 
лишћара које ће пружити заштиту од инсолације. 
Предвидети могућност садње једног стабла после сваког 
трећег паркинга, уколико не постоји могућност формирања 
адекватне зелене површине у оквиру комплекса.

4.6.2.	Правила	за	озелењавање	површина	
ограниченог	коришћења	и	специјалне	намене

Спортско-рекреативне површине подразумевају 
организовање пасивног и активног одмора и рекреације 
и захтевају хортикултурно уређење. Зеленило спортско-
рекреативних површина треба да чини 40-50% од 
укупне површине комплекса и треба да буде решено у 
парковском стилу.

У зони туристичко-угоститељских и смештајних 
садржаја биљне врсте треба одабрати у складу са 
амбијенталним условима, карактером простора, 
могућностима садње, на начин да не угрожавају 
инсталације и инфраструктуру око изграђених објеката 
и у складу са архитектуром , како би се постигла 
складна слика простора и формирали што квалитетнији 
микроклиматски услови. Зеленило треба да има 
функцију заштите од неповољних климатских утицаја, 
али и унапређења естетско декоративних вредности 
овог простора.
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У зони кућа за одмор врт обезбеђује мир, хигијенске 
услове становања и ствара могућност активног одмора. 
У врту могу да постоје следеће функционалне целине: 
предврт, простор намењен мирном одмору или игри 
деце, повртњак и воћњак .

Композицију врта треба да чине различите категорије 
биљних врста, а начин њиховог комбиновања треба да 
је у складу са околним пејзажом и општим условима 
средине Основу сваког врта треба да чини добро урађен 
и негован травњак. 

Избор врста за заштитно зеленило уз Дунав, које 
припада катогорији зеленила специјалне намене, одређен 
је биљногеографским, фитоценолошким и станишним 
условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал 
отпоран на природне, станишне услове. Обзиром да 
Дунав и његов обалски појас са насипом представља 
еколошки коридор од међународног значаја, план 
озелењавања овог простора треба да буде саставни део 
планске и пројектне документације и да се остварује 
паралелно са изградњом објеката:

- забрањено je сађење инвазивних врста у 
простору еколошког коридора, а током уређења зелених 
површина, треба одстранити присутне самоникле 
јединке инвазивних врста;

- обезбедити што већи проценат (најмање 
50%) аутохтоних врста плавног подручја (тополе, 
врбе, панонски јасен, брест, храст лужњак итд.), који 
je неопходно обогатити жбунастим врстама плавног 
подручја;

- поплочане или изграђене деонице обала 
водотока/канала на сваких 200-300 m (оптимално на 
100 m) прекидати мањим зеленим површинама које 
су саставни део заштитног зеленила; обезбедити 
надовезивање зелених површина између вештачких 
деоница обале, односно зелених површина формираних 
код еколошких типова обалоутврде на мрежу зеленила 
на копну; ова зелена острва (дужине неколико десетина 
метара уз обалу) такође je неопходно повезати са 
зеленим коридором уз насип;

- обезбедити редовно одржавање зелених 
површина.

Услови	за	озелењавање	

- Обавезна израда главног пројекта озелењавања 
за појединачне површине, који ће детерминисати 
прецизан избор и количину дендролошог материјала, 
његов просторни распоред, технику садње, мере неге и 
заштите, предмер и предрачун;

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

 Дрвеће и шибље садити на следећој удаљености од 
инсталација:

Дрвеће Шибље

Водовода мах 1,5 m

Канализације мах 1,5 m

Електрокаблова мах 2,0 m 0,5 m

ЕК и КДС мреже  1,5 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 аутохтоне и предложене врсте;
- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 

год. старости.
Приликом реализације плана озелењавања простора 

у обухвату Плана, треба избегавати: 
- монокултуре евроамеричких топола (оне не 

испуњавају функцију заштитног зеленила),
- инвазивне врсте и
- приликом формирања зеленила дуж 

саобраћајница не користити врсте са јестивим плодовима 
(привлаче животиње и повећавају њихов морталитет).

При формирању заштитног и линијског зеленила 
уз саобраћајнице руководити се, одредбама Закона о 
јавним путевима.

5.	СТЕПЕН	КОМУНАЛНЕ	ОПРЕМЉЕНОСТИ	
ГРАЂЕВИНСКОГ	ЗЕМЉИШТА	КОЈИ	ЈЕ	
ПОТРЕБАН	ЗА	ИЗДАВАЊЕ	ЛОКАЦИЈСКЕ	И	
ГРАЂЕВИНСКЕ	ДОЗВОЛЕ

У претходној тачки, Планом су дефинисани услови за 
прикључење грађевинске парцеле на насељску комуналну 
инфраструктуру: јавне саобраћајнице, водоводну и 
канализациону мрежу, електроенергетску, дистрибутивну 
гасоводну и електронску комуникациону мрежу. Такође, 
прикључци на јавну комуналну мрежу се изводе према 
техничким условима и уз сагласност предузећа, надлежног 
за одређену комуналну инфраструктуру.

Да би надлежни орган издао локацијску дозволу 
за парцеле у обухвату Плана које су предвиђене за 
изградњу, неопходно је да имају директан приступ јавној 
саобраћајној површини, као и могућност прикључења 
на водопривредну и електроенергетску инфраструктуру. 

6.	МЕРЕ	ЕНЕРГЕТСКЕ	ЕФИКАСНОСТИ	
ИЗГРАДЊЕ

Неопходно је радити на развоју и коришћењу 
нових и обновљивих облика енергије, и на подстицању 
градитеља и власника објеката да примене енергетски 
ефикасна решења и технологије у својим објектима, 
ради смањења текућих трошкова. Енергетески ефикасна 
градња подразумева изградњу објеката тако да се 
обезбеди удобан и конфоран боравак у објекту у свим 
временским условима, са што мање утрошене енергије.

Енергетска ефикасност изградње на простору у 
обухвату Плана постиже се:

- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за 
потребе обезбеђења интерног комуницирања и смањења 
коришћења моторних возила;

- подизањем зеленила у коридорима 
саобраћајница (смањује се загревање тла и ствара се 
амбијент сличан природном);

- пројектовањем и позиционирањем објеката 
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према климатским аспектима, изложености сунцу и 
утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, 
као компензација окупираном земљишту;

- сопственом производњом енергије и другим 
факторима; 

- изградњом објеката за производњу енергије 
на бази алтернативних и обновљивих извора енергије 
(коришћењем локалних обновљивих извора енергије) 
и изградњом даљинских или централизованих система 
грејања и хлађења. 

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата 
следеће мере:

- реализација пасивних соларних мера, као 
што су: максимално коришћење сунчеве енергије за 
загревање објекта (оријентација објекта према јужној, 
односно источној страни света), заштита од сунца, 
природна вентилација и сл;

- примену адекватног омотача објекта (топлотна 
изолација зидова, кровова и подних површина); примена 
прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна 
заптивност, непропустљивост и друге мере);

- примену адекватног система грејања и припреме 
санитарне топле воде (примена савремених котлова и 
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас 
или даљинско грејање, примена савремених топлотних 
подстаница, регулација температуре, уградња 
термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и др. 
мере;

- стварање унутрашње климе, која утиче на 
енергетске потребе, тј. систем за климатизацију 
(комбинација свих компоненти потребних за обраду 
ваздуха, у којој се температура регулише или се може 
снизити, могуће у комбинацији са регулацијом протока 
ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);

- примену адекватног унутрашњег осветљења 
(примена савремених сијалица и светиљки ради 
обезбеђења потребног квалитета осветљености).

Мере за даље побољшавање енергетских 
карактеристика објеката не смеју да буду у супротности са 
другим суштинским захтевима, као што су приступачност, 
рационалност и намеравано коришћење објеката.

7.	 ОПШТИ	И	ПОСЕБНИ	УСЛОВИ	И	
МЕРЕ	ЗАШТИТЕ	ПРИРОДНОГ	И	КУЛТУРНОГ	
НАСЛЕЂА,	ЖИВОТНЕ	СРЕДИНЕ	И	ЖИВОТА	И	
ЗДРАВЉА	ЉУДИ

7.1.	ЗАШТИТА	ПРИРОДНИХ	ДОБАРА

На простору обухвата Плана нема евидентираних 
заштићених природних добара.

Дунав и његов обалски појас са насипом 
представља еколошки коридор од међународног 
значаја (међународни коридори су утврђени Уредбом о 
еколошкој мрежи (“Службени гласник PC”, бр. 102/10).

Мере	заштите	за	еколошки	коридор:	

1.	Опште	мере:

- за израду планова, пројеката и реализацију 
активности у оквиру еколошког коридора потребно je 
прибавити услове заштите природе, у складу са Законом 
о заштити природе;

- промена намена површина и култура под 
вегетацијом у природном и блископриродиом стању 
(ливаде, пашњаци. трстици) није дозвољена, као и чиста 
сеча шумских појасева или других врста зеленила са 
улогом еколошких коридора, осим уз посебне услове 
заштите природе у складу са Законом о заштити природе;

- поплочавање и изградњу обала водотока/канала 
са функцијом еколошких коридора:

o свести на минимум, уз примену еколошки 
повољних техничких решења;

o поплочани или бетонирани делови обале, 
изузев пристана, морају садржати пojac нагиба до 45°, 
a структура овог nojaca треба да омогућује кретање 
животиња малих и средњих димензија, првенствено 
током малих и средњих водостаја;

o током реконструкције/одржавања постојећих 
обалоутврда поплочане или бетониране делове 
комбиновати са мањим просторима који ублажавају 
негативне особине измењене обалне структуре {грубо 
храпава површина обалоутврде, нагиб мањи од 45%, 
површине са вегетацијом) и на тај начин омогућити 
кретање врста кроз измењене деонице реке;

o поплочане или изграђене деонице на сваких 200-
300 m (оптимално на 100 m) прекидати мањим зеленим 
површинама које су саставни део заштитног зеленила; 
обезбедити надовезивање зелених површина између 
вештачких деоница обале, односно зелених површина 
формираних код еколошких типова обалоутврде на 
мрежу зеленила на копну; ова зелена острва (дужине 
неколико десетина метара уз обалу) такође je неопходно 
повезати са зеленим коридором уз насип;

- прибавити посебне услове заштите природе 
за примену одговарајућих техничких решења, којима 
се обезбеђује кретање животиња уз еколошки коридор 
приликом израде техничке документације приликом:

o регулације водотока (пресецање меандара, 
изградња насипа и обалоутврда, продубљивање корита), 
поплочавања и изградње обала;

o изградње и/или обнављања саобраћајница које 
се укрштају са еколошким коридорима;

o изградње нових и обнављања старих мостова;
- избегавати директно осветљење обале и 

применити одговарајућа техничка решења заштите 
природних и блиско природних делова коридора од 
утицаја светлости; нa грађевинском земљишту, наменити 
што већи део приобаља деонице еколошког коридора за 
зеленило посебне намене, са улогом очувања и заштите 
биолошке разноврсности:

o очувати nojac приобалне вегетације (врбака 
и мочварне вегетације) на што већој дужини обале 
водотока/канала;

o проценат високог зеленила на просторима за 
спорт и рекреацију унутар плавног подручја еколошког 
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коридора Дунава je најмање 50%, a на другим 
површинама најмање 40%.

o обезбедити континуирани зелени коридор 
ширине минимално 20 m унутар плавног подручја Дунава; 
континуитет коридора травне и шумске вегетације 
обезбедити формирањем дрвореда и уређених зелених 
површина са жбунастим врстама уз отворене и/или 
изграђене делове простора (манифестациони простори, 
купалишта, спортски терени) као и унапређењем стања 
вегетације насипа;

- уз обалу Дунава, чији je део планиран за 
спортско-рекреативне активности могу бити смештени 
објекти везани за активности на води на начин 
да не прекидају континуитет коридора, a у појасу 
вишеспратног зеленила треба планирати објекте који 
не захтевају вештачку подлогу и осветљење (нпр. трим 
стаза, дечије игралиште, уређена зелена површина).

2.	Посебне	мере	очувања	функционалности	и	
проходности	коридора:

- далеководне објекте и инфраструктуру треба 
изоловати и обележити тако да се на минимум сведе 
могућност електрокуције (страдања услед удара 
струје) и колизије (механичког удара у жице) летећих 
организама. Носаче изолатора изоловати пластичним 
навлакама, изолаторе поставити на носаче у положају 
на доле, a жице обележити на упадљив начин;

- у зонама водопривредних објеката применити 
техничка решења којима се обезбеђује континуитет 
травне вегетације приобалног појаса и проходност 
терена за слабо покретљиве ситне животиње;

- уређењем окућница и простора око нестамбених 
објеката, дефинисањем правила озелењавања и 
удаљености објеката од обале, као и дефинисањем 
типова ограда уз обалу (забрана изградње ограда 
непроходних за ситне животиње, уз примену еколошки 
прихватљивих елемената са отворима већим од 10 
cm), обезбедити проходност обале за ситне животиње. 
Приликом легализације захтевати прилагођавање 
постојећих ограда функцији еколошког коридора 
(померање ограда или измене делова ограда код међних 
тачака суседних парцела према речној обали);

- због еколошког значаја простора, план 
озелењавања треба да буде саставни део планске и 
пројектне документације. 

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа 
(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла 
представљати заштићену природну вредност,налазач je 
дужан да пријави надлежном Министарству у року од 
осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите 
од уништења, оштећивања или крађе.

7.2.	ЗАШТИТА	НЕПОКРЕТНИХ	КУЛТУРНИХ	
ДОБАРА

На простору обухваћеном Планом није регистровано 
постојање непокретних културних добара и добара под 

претходном заштитом са становишта архитектуре.

На предметној локацији није утврђено постојање 
археолошког налазишта, тако да за највећи део подручја 
важе опште мере заштите. За подручје у обухвату Плана 
које је најближе археолошком налазишту “Калакача” 
утврђене су нешто оштрије мере заштите. Посебно 
треба истаћи да је у близини предметног подручја 
археолошко налазиште “Калакача” које је заштићено 
1974. године одлуком Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе број 02-9/39-74 од 11.06.1974. године 
и обухвата површину од 1.2 km2. Нова археолошка 
истраживања на локалитету су вршена 1972-1974. године 
приликом изградње моста и аутопута, а следећа 2003-
2004. године, приликом изградње другог моста и друге 
траке аутопута. Истражен јс западни део локалитета, 
а неистражени су његови источни делови. Налазиште 
је категорисано за културно добро од великог значаја 
(“Службенн лист АПВ”, бр. 28/91 од 30.12.1991. год.) и 
спада у праисторијска насеља градинског типа. Датује 
се од средине X до средине VIII века пре н. е (културне 
групе Белегиш-Иланца и Гава група). Обзиром да се 
наведено насеље налази на клизишту постоји могућност 
да се покретни археолошки материјал може пронаћи 
на подручју ширем од заштићених парцела самог 
археолошког налазишта.

При изградњи на простору обухваћеном Планом 
неопходно је применити следеће услове и мере заштите:

- обавезан константан археолошки надзор од 
стране надлежног Завода приликом извођења земљаних 
радова на катастарским парцелама бр. 1818/361, 
1818/360, 1818/62, 1818/55, 1818/269, 1818/270, 
1818/271, 1818/272 и 1818/273 К.О. Бешка;

- на преосталом делу обухвата Плана, приликом 
изградње инфраструктурних траса (гасовод, топловод, 
водовод, канализација, електромрежа, антенски 
предајници, путеви и сл.) обавезно јс рекогносцирање 
целокупне трасе и археолошки надзор над извођењем 
земљаних радова који врши надлежни Завод;

- 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 Завод за заштиту споменика 
културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере 
да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на 
месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са 
чланом 109. став 1. Закона о културним добрима;

- инвеститор је у обавези да обустави радове 
уколико наиђе на археолошка налазишта нли археолошке 
предмете од изузетног значаја, ради истраживања 
локације;

- инвеститор је дужан да обезбеди средства за 
праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених 
остатака који уживају претходну заштиту;

- обавезна је пријава почетка земљаних радова, 
најкасније осам дана пре почетка радова, Заводу за 
заштиту споменика културе у Сремској Митровици.
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7.3.	УСЛОВИ	И	МЕРЕ	ЗАШТИТЕ	ЖИВОТНЕ	
СРЕДИНЕ

У контексту заштите животне средине предметног 
подручја неопходно је предузети одређене мере заштите 
воде, ваздуха и земљишта као природних ресурса.

Изградња и реконструкција објеката, извођење 
радова и других планираних активности, могу се вршити 
под условом да се тиме не изазову трајна оштећења, 
загађивање или на други начин деградирање животне 
средине. 

Мере	у	току	извођења	грађевинских	радова

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 транспорта;

- обавезно извршити санацију земљишта у 
случају изливања уља и горива током рада грађевинских 
машина и механизације;

- отпадни материјал који настане током извођења 
радова (комунални, грађевински и остале врсте отпада) 
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, а транспорт овог материјала вршити 
возилима која поседују прописане кошеве и систем 
заштите од просипања материјала.

Услови	и	мере	заштите	ваздуха

Заштита ваздуха од загађења ће се обезбедити:
- поштовање одредби Закона о заштити ваздуха 

(“Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбу о 
граничним вредностима емисија загађујућих материја у 
ваздух (“Службени гласник РС”, бр. 71/10 и 6/11);

- примену одговарајућих техничко-технолошка 
решења и мера, приликом пројектовања, градње 
односно употребе објеката, којима се обезбеђује да 
евентуална емисија загађујућих материја у ваздуху не 
прелази прописане граничне вредности, односно да се 
правовремено предузму мере којима би се, у случају 
прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих 
материја свеле на ниво прописаних вредности;

 обавезну примену мера које ће довести до 
редукције непријатних мириса (у случају евентуалног 
емитовања и ширења), иако је концентрација евентуално 
емитованих материја у отпадном гасу испод граничне 
вредности емисије;

- гасификацијом свих садржаја односно објеката, 
у функцији обезбеђења топлотне енергије, чиме се 
смањује потрошња фосилних горива и електричне 

енергије, са позитивним утицајем на квалитет ваздуха;
- озелењавањем простора у обухвату Плана 

унапредиће се микроклиматски и санитарно хигијенски 
услови, а такође, обезбедиће се и заштитна функција.

Услови	и	мере	заштите	од	буке

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 (“Службени гласник РС”, бр. 75/10) прописани 
су индикатори буке у животној средини, граничне 
вредности, методе за оцењивање индикатора буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи. 
Према овој Уредби, за подручја за одмор и рекреацију 
гранична вредност буке је 50 dB за дан и вече, а 40 dB за 
ноћ на отвореном простору.

Према потреби (услед одвијања саобраћајних 
активности и евентуалне употребе радних машина), 
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	заштите	воде

У контексту заштите воде од загађења предвиђено је 
следеће:

-  сви планирани објекти ће се привремено 
снабдевати водом из сопстевних извора (бушењем 
бунара) односно прикључењем на насељски водоводни 
систем у када се створе услови;

- прихват и евакуација отпадних вода решаваће 
се преко водонепропусних септичких јама, до изградње 
насељског канализационих система, након чега је 
планирано пречишћавање на остројењу за пречишћавање 
отпадних вода у Бановцима; 

- упуштање зауљених атмосферских вода ће 
се упуштати у реципијент тек након третирања на 
одгаварајућем уређају (сепаратор, таложник);

- атмосферске и условно чисте технолошке воде 
(расхладне и сл.), чији квалитет одговара IIб класи 
квалитета воде могу се без пречишћавања упуштати у 
реципијенте.
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Услови	и	мере	заштите	земљишта

Услови и мере заштите које су у функцији заштите 
земљишта су: 

- примена биоразградивих материјала у зимском 
периоду за одржавање саобраћајних површина;

- адекватно управљање комуналним и осталим 
врстама отпада који настаје на простору у обухвату 
Плана;

- редовно одржавање простора за држање посуда 
за привремено сакупљање отпада (контејнера и канти), 
њиховим пражњењем од стране надлежног комуналног 
предузећа и применом мера којим се спречава расипање 
отпада по околини из посуда за сакупљање.

За објекте за које се процени да могу имати негативне 
утицаје на животну средину у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 
114/08), обавезна је израда студије процене утицаја на 
животну средину у складу са одлуком надлежног органа, 
односно са Законом о заштити животне средине (“Службени 
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и 72/09), Законом о процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 36/09), као и Правилником о садржини студије о 
процени утицаја на животну средину (“Службени гласник 
РС”, бр. 69/05).

Услови	управљања	отпадним	материјама

У контексту управљања отпадним материјама 
обавезно је обезбедити посебан простор, потребне 
услове и посуде (канте, контејнере) за привремено 
чување различитих врста отпадних материја, у складу 
са санитарно-хигијенским условима, те обезбедити 
заштиту од расипања, ширења непријатних мириса и 
развлачење од стране животиња.

Посебни услови за сакупљање и привремено чување 
амбалажног, органског, отпада од чишћења сепаратора 
уља и масти, као и електронског и осталих врста 
који се карактеришу у оквиру посебног тока отпада, 
прописани су Законом о управљању отпадом и другим 
прописима којима се уређује поступање са секундарним 
сировинама, опасним и другим отпадом, до предаје лицу 
са којим је закључен уговор, а које је регистровано и има 
дозволу за управљање отпадом (складиштење, третман, 
одлагање и сл.).

7.4.	ЗАШТИТА	ЖИВОТА	И	ЗДРАВЉА	ЉУДИ	
И	ЗАШТИТЕ	ОД	ПОЖАРА,	ЕЛЕМЕНТАРНИХ	
НЕПОГОДА,	ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ	
НЕСРЕЋА	И	РАТНИХ	ДЕЈСТАВА

Мере за спречавање и ограничавање негативних 
утицаја на становништво дефинисане су законским 
и подзаконским актима, који се односе на здравље и 
безбедност људи и заштиту на раду, као и заштиту у 
случају ванредних ситуација и удеса. За инфраструктурне 
објекте обавезе произилазе из прописа о техничким 
нормативима и стандардима, мерама и условима, које 
надлежни органи издају при постављању и извођењу, 

односно изградњи објеката, као и неопходним 
међусобним растојањима. 

Планом предвиђене активности неће имати негативан 
утицај на становништво, јер су предвиђене посебне мере 
заштите, очувања, унапређења и коришћења простора у 
обухвату Плана.

Елементарне	непогоде

Законом о ванредним ситуацијама установљене 
су обавезе, мере и начини деловања, проглашавања и 
управљања у ванредним ситуацијама. Одредбе овог 
закона односе се, поред осталог, и на успостављање 
адекватних одговора на ванредне ситуације које су 
узроковане елементарним непогодама, техничко-
технолошким несрећама – удесима и катастрофама.

На карти макросеизмичке рејонизације, коју је 
издао Републички сеизмолошки Завод, општина Инђија 
се налази у зони очекиваног максимално могућег 
интензитета земљотреса 7 ° MCS и 8 ° MCS за повратни 
период од 100 и 200 година.

Ради заштите од могућег земљотреса обавезно је 
приликом изградње нових и реконструкције постојећих 
објеката строго поштовање и примена важећих 
законских прописа за пројектовање и градњу објеката у 
сеизмичким подручјима.

Мере заштите од пожара односе се на поштовање 
урбанистичких и грађевинско-техничких параметара. 
Овим планом испоштоване су урбанистичке мере, које 
се односе на планирање простора кроз урбанистичке 
показатеље (намена површина, индекс заузетости, 
индекс изграђености) и правила грађења (регулациона 
линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност 
објекта од суседних, ширина саобраћајница, потребни 
радијуси, паркиралишта и др.), а које се односе на 
обезбеђење услова заштите објеката од ширења 
пожара односно на безбедносне међусобне удаљености 
објеката. Грађевинско-техничке мере заштите се односе 
на стриктну примену прописа о изградњи објеката, 
електроенергетских и гасних постројења. Такође, 
планирани објекти морају имати адекватно изведене 
инсталације за заштиту објеката од пожара, у складу 
са Законом о заштити од пожара и правилницима који 
уређују заштиту од пожара. 

Диспозиција и ширина приступних саобраћајница 
морају задовољити захтеве дефинисане Правилником о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице 
и уређене платое за ватрогасна возила у близини 
објеката повећаног ризика од пожара (“Службени лист 
СРЈ”, бр. 8/95). На путевима, пролазима, платоима 
и сличним прилазима објектима који су предвиђени 
за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и 
имовине угрожених пожаром није дозвољено градити 
или постављати објекте и друге запреке.

С обзиром да је планирано да се предметни простор 
снабдева природним гасом, чији је саставни део метан 
који је високо запаљив и лако сагорева, у простору 
котларнице не смеју се налазити материје које повећавају 
опасност од пожара или експлозија. Котлове је потребно 
сместити у одвојене просторије са обезбеђеном 
вентилацијом. Такође, обавезно је обезбедити одвод
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отпадних продуката сагоревања вертикално навише, 
изнад крова објекта.

Обзиром да су утврђена само потенцијална клизишта, 
готово је немогуће изместити или контролисати 
многобројне објекте изграђене на таквом тлу. За сваки 
објекат за који се сумња да је изграђен на подручју 
склоном клизишту неопходно је израдити Геомеханички 
елаборат који мора садржати податке о извршеним 
детаљним истраживањима терена, обезбеђења 
објеката и услова њихове експлоатације, са наведеним 
недвосмисленим мишљењем о могућности изградње 
на предметном простору и наведеним свим мерама за 
обезбеђење тла и експлоатацију објеката.

На приказаним потенцијалним клизиштима (на карти 
бр.10) потребно је претходно испитивање геомеханике 
тла (израдити елеборат носивости земљишта), који 
мора садржати податке о извршеним детаљним 
истраживањима терена, обезбеђења постојећих 
објеката и услова њихове експлоатације, са наведеним 
недвосмисленим мишљењем о могућности изградње 
на предметном простору и наведеним свим мерама за 
санацију и заштиту од појаве новог клизишта, односно 
обезбеђење тла и експлоатацију постојећих објеката. 

Заштита од метеоролошких појава (атмосферског 
пражњења, олујних ветрова и града) обезбедиће се 
извођењем громобранских инсталација у складу са 
Правилником о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења. Заштита од 
олујних ветрова обезбедиће се подизањем заштитног 
зеленила, док ће се заштита од града обезбедити 
постојећим системом одбране од града, кога чини 13 
противградних станица у широј околини простора који 
је у обухвату овог Плана, из четири општине (Нови Сад, 
Тител, Сремски Карловци и Инђија), a које се не налазе 
у обухвату овог Плана. Све противградне станице су у 
надлежности Радарског центра „Фрушка гора“.

Мере	заштите	од	техничко-технолошких	несрећа

Током изградње и функционисања објеката чија 
намена je директно везана за воду и/или обалу спречити 
ширење последица евентуалног акцидентног изливања 
горива и уља у еколошки коридор, постављањем 
пливајућих завеса на одговарајућим локацијама. Гориво 
и уље просуто на површину воде, као и друге загађујуће 
материје, морају се покупити у најкраћем могућем 
року (нпр. употребом cansofb-a). За заштиту околних 
екосистема од последица евентуалне дисперзије горива 
воденом површином предвидети одговарајуће хемијско-
физичке мере (нпр. употреба средства BioVersal за 
поспешивање разградње нафтних деривата) и биолошке 
мере санације {према посебним условима).

Није дозвољено складиштење опасних материја 
(резервоари горива и сл.) у небрањеном делу плавног 
подручја водотокова. Ha простору еколошког коридора 
управљање отпадом вршиће се у складу са Законом о 
управљању отпадом (“Службени гласник PC”, бр. 36/09 
и 88/10) и другим важећим прописима.

Заштита од техничко-технолошких несрећа 
(акцидената) обезбедиће се:

- предузимањем мера за спречавање истицања 
било које супстанце, која је штетна или разарајућа по 

здравље људи и животну средину (тло, воду, ваздух, 
биљни и животињски свет или њихове особине);

- паркирање цистерни, грађевинских и других 
машина и возила вршити само на уређеним местима, уз 
предузимање посебних мера заштите од загађивања тла 
уљем, нафтом и нафтиним дериватима;

- разношење чврстог отпада, спречити његовим 
систематским прикупљањем и депоновањем на за то 
уређеним депонијама;

- уколико дође до хаварије возила које превози 
опасне материје у прашкастом или грануларном стању, 
зауставити саобраћај и обавестити специјализовану 
службу која обавља операцију уклањања опасног терета 
и асанацију коловоза; 

- уколико дође до несреће возила са течним 
опасним материјама, зауставити саобраћај, алармирати 
надлежну служба и специјализоване екипе за санацију 
несреће.

Заштита	од	ратних	дејстава	

Основни циљ усаглашавања просторног развоја 
са потребама одбране је стварање услова за деловање 
цивилне заштите становништва, заштиту материјалних и 
природних ресурса у случају ратних дејстава. 

Применом законске регулативе за планирање и 
уређење простора од интереса за одбрану земље стварају 
се просторни услови за функционисање цивилнe заштитe 
становништва.

Услови за прилагођавање ПДР за део викенд зоне 
са туристичко-рекреативним садржајима на обали реке 
Дунав у К.О. Бешка потребама одбране земље, које 
прописује Министарство одбране, до дана испоруке 
овог Плана нису добијени. 

У складу са Законом о ванредним ситуацијама 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.

Склањање људи, материјалних и културних добара 
обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа, 
других заштитних објеката, прилагођавање нових и 
постојећих комуналних објеката, као и објеката погодних 
за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење 
за заштиту људи од природних и других несрећа.

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.

Ближе прописе о начину одржавања склоништа и 
прилагођавања комуналних, cаобраћајних и других 
подземних објеката за склањање становништва, доноси 
министар надлежан за заштиту и спасавање.

Као други заштитни објекти користе се подрумске 
просторије и друге подземне просторије у стамбеним 
и другим зградама, прилагођене за склањање људи и 
материјалних добара. Приликом изградње стамбених 
објеката са подрумима, препорука је да се над 
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подрумским просторијама гради ојачана плоча која 
може да издржи урушавање објекта.

8.	 УСЛОВИ	ЗА	ПЛАНИРАЊЕ	ПРОСТОРА	
У	СКЛАДУ	СА	ТЕХНИЧКИМ	СТАНДАРДИМА	
ПРИСТУПАЧНОСТИ

Овим Планом се дају услови за уређење и изградњу 
површина јавне намене (јавних површина и објеката 
јавне намене за које се утврђује јавни интерес), као 
и других објеката за јавно коришћење, којима се 
обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама. 

Приступачност јесте резултат примене техничких 
стандарда у планирању, пројектовању, грађењу, 
реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и 
јавних површина, помоћу којих се свим људима, без 
обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне 
карактеристике или године старости осигурава несметан 
приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад. 

При планирању, пројектовању и грађењу јавних 
простора - саобраћајних и пешачких површина, 
прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне 
намене и других објеката за јавно коришћење, морају 
се обезбедити обавезни елементи приступачности за 
све потенцилане кориснике, 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”, бр. 22/15). 

Обавезни елементи приступачности су: 
−  Елементи приступачности за савладавање 

висинских разлика; 
−  Елементи приступачности кретања и боравка у 

простору - стамбене зграде и објекти за јавно коришћење; 
−  Елементи приступачности јавног саобраћаја. 

9.	СМЕРНИЦЕ	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ПЛАНА

9.1.	 ЛОКАЦИЈЕ	ЗА	КОЈЕ	ЈЕ	ПРЕДВИЂЕНА	
ИЗРАДА	УРБАНИСТИЧКОГ	ПРОЈЕКТА

Обзиром да је овим Планом детаљно разрађен 
простор у обухвату Плана није потребна израда 
Урбанистичких пројеката, тј. могуће је издавање 
локацијских дозвола директно из Плана, сем за садржаје 
прописане у поглављу 9.2. 

Услед изузетне атрактивности предметног 
локалитета, нарочито обалског дела, у којем је градња 
постојећих објеката и садржаја, мишљења смо да 
би урбанистичко-архитектонски конкурс за уређење 
у великој мери допринео стварању јединствене 
амбијенталне целине као и подизању квалитета укупне 
туристичке понуде. 

9.2.	УСЛОВИ	И	МЕРЕ	ЗА	РЕАЛИЗАЦИЈУ	ПЛАНА

План детаљне регулације за део викенд зоне са 
туристичко рекреативним садржајима на обали реке 
Дунав у К.О. Бешка након усвајања од стране Скупштине 

општине Инђија постаје извршни документ.
Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним 

спровођењем Плана кроз поступак израде локацијске 
дозволе, а на основу услова дефинисаних овим Планом.

Обавезна је израда УП-а: 
- код изградње нових туристичко-угоститељских 

комплекса 
- уређења зоне природног подручја за рекреацију 

и туризам
- уређења зоне за спорт и рекреацију унутар 

уређених зелених површина.

II	ПРАВИЛА	ГРАЂЕЊА	
1.	ОПШТА	ПРАВИЛА	ГРАЂЕЊА	У	ОБУХВАТУ	
ПЛАНА

Изграђени објекти и извршена парцелација у 
постојећим зонама кућа за одмор се задржавају у 
затеченом стању (ППО Инђија). 

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева 
потребно је одредити урбанистичке критеријуме и 
услове за изградњу свих планираних садржаја. Том 
приликом поштовати следеће одредбе:

- конструкцију објеката прилагодити 
осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8°MCS,

- при пројектовању и грађењу обавезно је 
придржавати се Закона о заштити од пожара (“Службени 
гласник РС”, бр. 111/09),

- спроводити мере заштите природних и радом 
створених вредности животне средине у складу 
са Законом о процени утицаја на животну средину 
(“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09),

- за све радове на објектима и локалитетима који 
подлежу мерама заштите на основу Закона о културним 
добрима (‘’Службени гласник РС’’, бр. 71/94, 52/11-
др.закон и 99/11-др.закон) обавеза је инвеститора да 
прибави услове и сагласност Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе.

- За сваки објекат за који се сумња да је изграђен 
на подручју склоном клизишту неопходно је израдити 
Геомеханички елаборат који мора садржати податке 
о извршеним детаљним истраживањима терена, 
обезбеђења објеката и услова њихове експлоатације, са 
наведеним недвосмисленим мишљењем о могућности 
изградње на предметном простору и наведеним свим 
мерама за обезбеђење тла и експлоатацију објеката.

Положај у близини реке, поред својих предности има 
и своје недостатке:

1. висок ниво подземних вода у приобаљу;
2. бројна клизишта уз обалу као последица 

поремећене хидролошке слике терена;
3. неминовно лоцирање великог броја објеката уз 

саму реку која на тај начин постаје и отпадна река.

2.	ЗОНА	ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКИХ	И	
СМЕШТАЈНИХ	САДРЖАЈА

Намена	и	врста	објеката

Главни објекат: туристичко угоститељски објекти
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 за пружање услуге исхране и/или смештаја 
(хотели, преноћишта, ресторани са преноћиштем, 
кафићи, пицерије, посластичарнице, летње баште) и 
пословно-услужни садржаји (туристичке агенције, 
продавнице брзе хране, пецива, пића и сувенира и сл.) 
и у комбинацијама.

Помоћни објекти: портирнице, гараже, оставе, 
надстрешнице, санитарни пропусници, трафостанице, 
објекти за смештај телекомуникационе и РТВ опреме, 
котларнице, бунари, ограде и сл.

Врста објеката: објекти се могу градити као 
слободностојећи, двојни или као објекти у

(прекинутом или непрекинутом) низу.

Услови	за	образовање	грађевинске	парцеле

Величина парцеле у зони туристичко-угоститељских 
и смештајних садржаја (пословање у функцији туризма 
и угоститељства) мора бити довољна да прими све 
планиране садржаје основне намене, као и пратеће 
садржаје у склопу једне функционалне целине уз 
обезбеђење дозвољеног степена искоришћености 
земљишта и индекса изграђености, при чему поједини 
комплекси могу бити на једној или више грађевинских 
парцела.

Површина грађевинске парцеле износи минимално 
1000 m2. 

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

Објекти се граде до грађевинске линије или 
унутар површине ограничене грађевинским линијама. 
Грађевинска линија је увучена у односу на регулациону 
линију за 5,0 m, а у односу на границу суседне парцеле за 
3,0 m (а изузетно 1,0 m), под условом да су задовољени 
услови противпожарне заштите, тј. да међусобни размак 
између објеката на две суседне парцеле буде већи од 
половине висине вишег објекта.

Пожељно је да објекти имају терасу окренуту Дунаву, 
као органски део објекта. Зграде су на платформи +80,00 
m на стубовима. Простор испод платформе може се 
затворити, с тим да се користи за спортско-риболовну 
опрему.

Највећи	дозвољени	индекс	заузетости	парцеле

Максималан дозвољен индекс заузетости земљишта 
на грађевинској парцели у зони пословања у функцији 
туризма и угоститељства је 60%.

Највећа	дозвољена	спратност	објеката

Највећа дозвољена спратност објеката у зони 
пословања у функцији туризма и

угоститељства зависи од њихове намене:
- хотел: макс. П+2+Пк
- сви остали главни објекти: макс. П+1+Пк

- пратећи/помоћни објекти: П.

Најмања	дозвољена	међусобна	удаљеност	објеката

Међусобна удаљеност два објекта је минимално 
половина висине вишег објекта, с тим а 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 су задовољени функционални услови 
и услови противпожарне заштите.

Услови	за	изградњу	других	објеката	на	истој	
грађевинској	парцели

На истој грађевинској парцели може се изградити и 
други објекат планиране намене, ако се могу испоштовати 
урбанистички параметри дати овим планом.

Трафостанице за сопствене потребе градити 
као зидане или монтажно-бетонске, за радна 20 kV 
напонском нивоу. Минимална површина за изградњу 
трафостанице треба да буде 5,0Х6,0 m, а минимална 
удаљеност од других објеката је 3,0 m. Сагласност за 
прикључење на јавну дистрибутивну мрежу затражити 
од надлежног предузећа.

Парцеле, односно комплекси, могу се ограђивати 
транспарентном или зеленом (живом) оградом, 
максималне висине до 2,0 m, с тим да ограде на 
регулационој линији могу бити искључиво транспарентне 
или комбинација зелене живе и транспарентне ограде, 
ради прегледности саобраћаја.

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. Ограда, стубови ограде 
и капије морају бити на грађевинској парцели која се 
ограђује или на граници парцеле у договору са суседима. 
Капије и врата на уличној огради не могу се отварати 
ван регулационе линије.

Дозвољено је преграђивање функционалних целина 
у оквиру грађевинске парцеле иликомплекса, уз услов 
да висина те ограде не може бити већа од висине спољне 
ограде и да су обезбеђени проточност саобраћаја и 
услови противпожарне заштите.

Обезбеђивање	приступа	парцели	и	простора	за	
паркирање	возила

За сваку грађевинску парцелу, тј. комплекс, у оквиру 
ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. 
Колски прилаз парцели је минималне ширине 3,5 m са 
минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. 

Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне 
површине унутар појединих парцела, функционалних 
целина и комплекса извести у зависности од врсте 
очекиваних возила и расположивог простора, са свим 
потребним елементима за комфорно кретање.

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру 
сваког туристичко угоститељског комплекса мора се 
обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка 
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и евентуално друга очекивана возила, и уредити га у 
зависности од изабраног система, врста очекиваних 
возила и расположивог простора. Препоручен систем за 
паркирање је управни, са димензијама једног паркинг 
места 4,8x2,3 m за путничка возила. Паркинге за 
бицикле изводити по потреби, са обезбеђивањем засебне 
површине мин. 0,6-0,7 m2 по бициклу.

У зони намењеној туристичко-угоститељским и 
смештајним садржајима неопходно је обезбедити 
довољан број паркинг места за дневне посетиоце.

Заштита	суседних	објеката

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,6 m, односно регулациону линију више 
од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је 
хоризонтална пројекција испада већа, онда се она поставља 
у односу на грађевинску, односно регулациону линију.

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи 
грађевинску линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

- транспарентне браварске конзолне 
надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m по 
целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m,

- платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне 
ивице тротоара на висину изнад 3,0 m,

- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини 
изнад 3,0 m.

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице 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 предњем дворишту мање 
од 1,2 m, али укупна површина

- грађевинских елемената не може прећи 50% 
уличне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према бочном дворишту 
претежно северне (односно западне)

- оријентације мање од 0,6 m, али укупна 
површина грађевинских елемената не може

- прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту 

претежно јужне (односно источне)
- оријентације мање од 0,9 m, али укупна 

површина грађевинских елемената не може
- прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту 

(најмањег растојања од стражње линије
- суседне грађевинске парцеле од 5,0 m) мање од 

1,2 m, али укупна површина
- грађевинских елемената не може прећи 30% 

стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на 

предњи део објекта ако те степенице савлађују висину 
од 0,9 m. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9 m 
улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница 
до висине од 0,9 m не сме се ометати пролаз и друге 
функције дворишта.

Изградња објеката у прекинутом низу може се 
дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до 
које се гради објекат. Грађевински елементи испод коте 
тротоара-подрумске етаже, могу прећи грађевинску 
(односно регулациону линију) рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и 
то:

- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 
m до дубине од 2,6 m испод

- површине тротоара, а испод те дубине мање од 
0,5 m,

- шахтови подрумских просторија до нивоа коте 
тротоара мање од 1,0 m,

- стопе темеља не могу прелазити границу 
суседне парцеле.

Ако се постављају на заједничку међу (границу) 
не може се објектом или делом објекта угрозити 
ваздушни простор суседа преко међе (решење може 
бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров 
са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са 
падом у сопствено двориште). Одводња атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу 
се постављати отвори према суседној парцели, изузев 
отвора који су искључиво у функцији вентилационог 
отвора или осветљења, минималне висине парапета 
h=1,8 m.

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 и атмосферској 
канализацији, са најмањим падом од 1,5%.

Архитектонско,	односно	естетско	обликовање	
појединих	елемената	објеката

Архитектуру објеката прилагодити поднебљу и 
добрим примерима из непосредног окружења. Основни 
елементи архитектонског пројектовања нових, као и 
реконструкције старих постојећих објеката су: зеленило 
и вода (основни природни важни елементи), цигла и 
дрво (традиција).

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог 
материјала, који је у употреби, на традиционалан 
начин (зидани објекти) или савремнији начин (од 
префабрикованих елемената).

Обавезна је израда косог крова, а кровови могу 
бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних 
равни. Врсту кровне конструкције и нагиб крова треба 
ускладити са врстом кровног покривача.

Фасаде објеката могу бити слободно третиране, али 
у погледу архитетонског обликовања, при избору боја 
и материјала, пожељно је да сви објекти у овој зони, а 
обавезно сви објекти у склопу појединих просторних 
и функционалних целина, буду међусобно усаглашени, 
тако да уз одговарајуће партерно решење (поплочавање, 
озелењавање и урбани мобилијар) чине привлачну,
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 атрактивну и хармоничну амбијенталну целину.

Услови	за	обнову	и	реконструкцију	постојећих	
објеката

Реконструкција постојећих објеката, који се могу 
задржати и уклопити у планиране садржаје, ће се вршити 
у складу са правилима грађења - намена, спратност, 
обликовање и сви др. урбанистички показатељи, који су 
већ дати овим планом за изградњу објеката у овој зони.

Услови	заштите	животне	средине,	техничке,	
хигијенске,	заштите	од	пожара,	безбедоносни	и	
други	услови

Сви објекти морају бити изграђени и реконструисани 
у складу са важећим законима и правилницима који 
регулишу конкретну област. При пројектовању и 
извођењу радова на објектима, као и при употреби 
одређених материјала, имати у виду специфичност 
намене објекта (простора) са становишта коришћења, 
одржавања, односно обезбеђивања санитарно-
хигијенских услова.

 Избором материјала водити рачуна о њиховој 
отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.

Заштиту од атмосферског пражњења извести 
класичним громобранским инсталацијама у облику 
Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката 
у складу са “Правилником о техничким нормативима 
за заштиту објеката од атмосферског пражњења” 
(“Службени лист СРЈ”, бр. 11/96).

Спортско-рекреативни, угоститељски и други 
објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до 
истих морају бити урађени у складу са Правилником o 
техничким стандардима планирања изградње објеката 
за особе са инвалидитетом, децу и старије особе.

Изградња и функционисање објеката, односно 
извођење радова и бављење делатношћу може се вршити 
под условом да се не изазову оштећења других објеката, 
загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши природна 
равнотежа биљног и животињског света или на други 
начин деградира животна средина.

Заштита животне средине обухвата мере којима ће 
се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели, тј. унутар комплекса, 
мора се, на погодном месту, обезбедити бетонирани 
простор за постављање контејнера (или канти) за 
комунални отпад, који ће бити одвожен од стране 
надлежне комуналне службе.

Одвођење фекалних вода решити затвореним 
канализационим системом, када се стекну услови, који 
ће се прикључити на насељску канализациону мрежу, а 
до тада као прелазно решење адекватне септичке јаме.

У технолошком процесу рада затворених и отворених 
базена предвиђена је рециркулација пречишћене воде, с 
тим да све отпадне воде настале у том процесу се морају 
пречистити до дозвољеног хемијског састава. Условно 
чисте атмосферске воде са кровова објеката, поплочаних 
и манипулативних површина могу се упустити у 
атмосферску канализацију.

Услови	за	озелењавање

У склопу зоне пословања у функцији туризма и 
угоститељства формираће се тзв. зелене површине 
ограниченог коришћења, унутар парцела појединих 
садржаја (као што су комплекс хотела, итд.), у форми 
пејзажних групација, пре свега, аутохтоних врста, али 
и декоративног дрвећа и шибља, које је прилагођено 
условима средине, око објеката, паркинга, платоа и 
саобраћајница, а у складу са просторним могућностима. 
на површинама за угоститељско-туристичке садржаје 
обезбедити минимално 30% озелењених површина, које 
треба одговарајуће хортикултурно уредити.

3.	ЗОНА	КУЋА	ЗА	ОДМОР	(ВИКЕНД	ОБЈЕКТИ)	

У наведеној зони скоро сви објекти на парцелама су 
већ изграђени и не одговарају параметрима прописаним 
за викенд зоне на овом простору, међутим ППО инђија 
даје се могућност, у поглављу 2.5. Правила грађења 
на грађевинском земљишту ван граница грађевинског 
подручја; 2.5.1. Правила грађења кућа за одмор 
(викенд зоне) се каже: “Изграђени објекти и извршена 
парцелација у постојећим зонама кућа за одмор се 
задржавају у затеченом стању.” 

У складу са условима из ППО Инђија код изградње 
нових објеката или замене грађевинског фонда 
неопходно је придржавати се услова датих за изградњу 
објеката:

- Површина парцеле на којој се гради “викенд кућа” 
не може бити мања од 1500 m2 (минимално 800 m2 код 
постојеће парцелације);

- на парцели се може изградити једна “викенд 
кућа” са помоћним објектом који је у функцији основног 
објекта (остава, гаража и др.);

- укупна површина свих објеката на парцели 
износи до 10% од површине парцеле, али не више од 
150 m² бруто површине у основи;

- спратност “викенд куће” може бити приземље 
(П) или приземље и поткровље (П+Пк) на нагнутом 
терену дозвољава се изгардња помоћних просторија у 
сутерену викенд објекта;

- међусобна удаљеност објеката треба да 
обезбеди релативну изолованост (визуелну, звучну), али 
не би требало да буде мања од 10 m;

- “викенд куће” треба да су својим изгледом 
прилагођене непосредном амбијенту и пејзажу;

- ограда око парцеле потребно је да буде од 
живице висине до 1,5 m.

У зависности од конфигурације терена условљена је 
и удаљеност грађевинске од регулационе линије. Мин 
удаљеност грађевинске од регулационе линије је 5,0 
m, тј. мин. 5,0 m и од међашне линије у доњем делу 
парцеле. Удаљеност објекта (са испадима) на парцели у 
односу на бочне међашње линије је мин. 3,0 m. Уколико 
се положај објекта планира тако да се поставља 
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ближе бочним међашним линијама него што је 
Планом одређено, неопходно је приложити сагласност 
свих власника суседне парцеле (оверену у суду), заједно 
са доказом о праву својине исте парцеле,при чему 
се мора обезбедити минимални колски пролаз поред 
објекта од 2,5 m.

Куће за одмор се граде од природног материјала. 
Дозвољава се изградња лођа, тремова и пергола испред 
и у склопу објеката према осунчаним просторима, 
истакнутим природним видиковцима. 

Архитектонска обрада објекта мора се прилагодити 
непосредном амбијенту и околном пејсажу. Делови 
објекта, њен структурални склоп од утицаја на 
обликовање и визуелни изглед (прозори, стрехе, 
димњачке капе, тремови и сл.) уз велику примену 
дрвета, морају бити у духу архитектонског наслеђа овог 
подручја.

4.		 ЗОНА	ВИКЕНД	ОБЈЕКАТА	СА	
ТУРИСТИЧКОМ	УСЛУГОМ	АПАРТМАНСКОГ	
ТИПА	И	КУЋА	ЗА	ОДМОР

Површина парцеле на којој се гради “викенд кућа” 
не може бити мања од 1500 m2 (минимално 800 m2 код 
постојеће парцелације);

- на парцели се може изградити једна “викенд 
кућа” са помоћним објектом који је у функцији основног 
објекта (остава, гаража и др.);

- укупна површина свих објеката на парцели 
износи до 10% од површине парцеле, али не више од 
150 m² бруто површине у основи;

- спратност “викенд куће” може бити приземље 
(П) или приземље и поткровље (П+Пк) на нагнутом 
терену дозвољава се изгардња помоћних просторија у 
сутерену викенд објекта;

- међусобна удаљеност објеката треба да 
обезбеди релативну изолованост (визуелну, звучну), али 
не би требало да буде мања од 10 m;

- “викенд куће” треба да су својим изгледом 
прилагођене непосредном амбијенту и пејзажу;

- ограда око парцеле потребно је да буде од 
живице висине до 1,5 m.

Помоћни објекти: гараже, летње кухиње, котларнице, 
оставе (за огрев, алат и сл.), приручни магацини, 
надстрешнице и вртна сенила. 

У зависности од конфигурације терена условљена је 
и удаљеност грађевинске од регулационе линије. Мин 
удаљеност грађевинске од регулационе линије је 5,0 
m, тј. мин. 5,0 m и од међашне линије у доњем делу 
парцеле. Удаљеност објекта (са испадима) на парцели 
у односу на бочне међашње линије је мин. 3,0 m. 
Уколико се положај објекта планира тако да се поставља 
ближе бочним међашним линијама него што је Планом 
одређено, неопходно је приложити сагласност свих 
власника суседне парцеле (оверену у суду), заједно са 
доказом о праву својине исте парцеле,при чему се мора 
обезбедити минимални колски пролаз поред објекта од 
2,5 m.

Дозвољава се изградња лођа, тремова и пергола 
испред и у склопу објеката према осунчаним просторима, 

истакнутим природним видиковцима, дворишни 
камини, мини базени и спортско-рекреативни терени, 
бунари, трафо станице, водонепропусне бетонске 
септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на 
несељску канализациону мрежу), пољски клозети, и сл.

Куће за одмор градити од природног материјала. 
Архитектонска обрада објекта мора се прилагодити 
непосредном амбијенту и околном пејсажу. Делови 
објекта, њен структурални склоп од утицаја на обликовање 
и визуелни изглед (прозори, стрехе, димњачке капе, 
тремови и сл.) уз велику примену дрвета, морају бити у 
духу архитектонског наслеђа овог подручја.

5.	ЗОНА	ПРИРОДНОГ	ПОДРУЧЈА	ЗА	
РЕКРЕАЦИЈУ	И	ТУРИЗАМ

 
Уз обалу Дунава, чији je део планиран за спортско-

рекреативне активности могу бити смештени објекти 
везани за активности на води (нпр. привез за чамце 
или монтажно-демонтажни молови) на тај начин 
да не прекидају континуитет коридора, a у појасу 
вишеспратног зеленила треба планирати објекте који 
не захтевају вештачку подлогу и осветљење (нпр. трим 
стаза, дечије игралиште, уређена зелена површина).

Простор је неопходно допунити пратећим садржајима 
(санитарни чворови, свлачионице, мали ресторани за 
освежење, просторија за изнајмљивање реквизита за 
одређене спортове, тушеви, кабине за пресвлачење, итд.).

Изградња и опремање објеката, намењених 
рекреацији, туризму, разоноди на води, спортском 
риболову и слично, мора бити првенствено од 
монтажних елемената, са неопходним санитарно-
техничким уређајима. Могуће је да се организује 
постављање унифицираних објеката који се и изнајмљују 
(у циљу стварања јединствене амбијенталне целине). 
Архитектонску обраду ових објеката третирати са 
циљем да се уклопе у ритски пејзаж. Димензије објеката 
не смеју да пређу у основи површину од 30,0 m2.

На простору који је предвиђени за подизање оваквих 
садржаја остали слободан терен мора се користити 
заједнички без икаквог ограђивања и парцелисања. 
На овим теренима вегетација је аутохтона и тај пејзаж 
треба и даље задржати у његовом изворном облику, не 
уносећи никакве нове врсте.

6.		 ЗОНА	ПОВРШИНА	ЗА	СПОРТ	И	
РЕКРЕАЦИЈУ	УНУТАР	УРЕЂЕНИХ	ЗЕЛЕНИХ	
ПОВРШИНА

 
Зеленило у зони спортско-рекреативних површина 

би требало формирати ободом комплекса, у парковском 
стилу. Планирани садржаји у предметној зони (спортски 
терени, рекреативни садржаји, базени и сл.) треба да буду 
заштићени од ветра, а зеленило треба да буде распоређено 
тако да створи сенку на јужним експозицијама. Његова 
функција је пре свега заштитна, мелиоративна, санитарно-
хигијенска и друштвено-социјална.

Унутар ових зона могуће је организовати и 
одморишта, видиковце, и сл., уз постављање 
унифицираних објеката. 
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7.	ЗОНА	ДУНАВА

У оквиру акваторије реке Дунав, у северном делу 
планом обухваћеног простора, могу се постављати објекти 
за пријем мањих пловила. Прецизно лоцирање самих 
садржаја (пристани - понтони, приступне рампе и друго) 
захтева израду техничке документације. Обухват плана 
се налази ван акваторије пловног пута, али се приликом 
ангажовања водене површине мора водити рачуна о 
евентуалном утицају постављања објеката на пловидбу 
посебно при ниском пловидбеном нивоу. Обавезно 
је прибављање услова и сагласности управљача над 
акваторијом-пловним путем.

Границе	и	намена	водног	земљишта	за	које	право	
коришћења	има	ЈВП	Воде	Војводине,	не	могу	се	мењати	
без	посебне	сагласности	овог	предузећа.

Према Мишљењу надлежног предузећа, за изградњу на 
водном земљишту обавезно се морају имати у виду забране и 
ограничења из Закона о Водама (члан 133). Уређење простора 
и изградња објеката ни на који начин не сме да ремети услове 
одржавања и функције водних објеката, а није дозвољено 
ни вршење радњи које на било који начин могу оштетити 
водне објекте. На водном земљишту забрањена је изградња 
објеката којима се смањује пропусна моћ корита реке 
Дунав. За евентуалну легализацију бесправно изграђених 
објеката у кориту Дунава, биће неопходно извршити анализу 
утицаја ових објеката на водни режим, тј. израчунати успор 
и денивелацију водостаја испред и иза успора, изазвану 
изграђеним објектом. Такође, сви радови се морају планирати 
на начин на који неће угрозити стабилност и отежавати 
услови одржавања регулационих, заштитних и других водних 
објеката.

8.	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ		ИНЂИЈА

Број:35-195/2015-I   Председник,
Дана:10.септембра 2015.године
И н ђ и ј а          Александар Ковачевић,с.р.

829
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

(‘’Службени гласник РС’’, бр.72/09, 81/09-исправка, 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 54/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 
члана 130. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 132/14), 
Одлуке о измени и допуни Плана детаљне регулације радне 
зоне “Tradeunique” на катастарској парцели број 5855 КО 
Инђија (“Службени лист општине Инђија”, број 15/13) и 37. 
став 1. тачка 5.Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(“Службени лист општине Инђија”, број 9/13), 

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној  10. 
Септембра 2015. године, донела је

ИЗМЕНУ	И	ДОПУНУ	ПЛАНА	ДЕТАЉНЕ	
РЕГУЛАЦИЈЕ

радне	зоне	“Tradeunique”	на	катастарској	парцели	
број	5855	КО	Инђија

Измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне 

“Tradeunique” на катастарској парцели број 5855 КО Инђија 
(у даљем тексту: Измена и допуна Плана) се састоји од: 

СВЕСКЕ 1. – правила уређења, правила грађења и 
графички део

СВЕСКЕ 2. – документациона основа. 

П	О	Л	А	З	Н	Е			О	С	Н	О	В	Е	

1.	 УВОДНИ	ДЕО
1.1.	Правни	и	плански	основ	

Правни основ за израду Измене и допуне Плана чине:
• Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/09, 81/09- исправка, 64/10-одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13 – 
одлука УС, 98/13 – одлука УС);

• члан 130. став 2. Закона о изменама и допунама 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, 
бр. 132/14), 

• Правилник о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената („Службени гласник РС“, број 31/10, 
69/10 и 16/11);

• Одлука о измени и допуни Плана детаљне 
регулације радне зоне “Tradeunique” на катастарској 
парцели број 5855 КО Инђија, број 35-423/2013-I 
(“Службени лист општине Инђија”, број 15/13) Плански 
основ за израду је Просторни план општине Инђија 
(“Службени лист општине Инђија”, број 7/12).

1.2.	Повод	и	циљ	израде	Измене	и	допуне	Плана

План детаљне регулације радне зоне “Tradeunique” на 
катастарској парцели број 5855 КО Инђија је донет 2008. 
године (“Службени лист општина Срема”, број 25/08). 

Подручје предметног плана је подељено на следеће 
основне зоне:

• зона планиране саобраћајнице и инфраструктуре;
• радна зона 1 “Tradeunique”;
• плански опредељено земљиште: Радна зона 

2 и Радна зона 3 (опредељено земљиште за изградњу 
радне зоне, а тачни услови уређења и грађења ће бити 
дефинисани Плановима детаљне регулације за Радну зону 
2, односно Радну зону 3 на основу ажурираних и оверених 
катастарско-топографских подлога).

У 2011. години, донет је План детаљне регулације за 
производни комплекс за производњу пумпи на парцели 
5900/5 КО Инђија 2 (“Службени лист општина Срема”, 
број 32/2011), који обухвата подручје Радне зоне 3. 

У 2012. години, донет је Просторни план општине 
Инђија (“Службени лист општине Инђија”, број 7/12), 
којим је измењена траса саобраћајнице, која чини 
североисточни крак обилазнице око Инђије, а измењена 
траса предметне саобраћајнице пролази кроз подручје 
Плана детаљне регулације радне зоне “Tradeunique”, већим 
делом кроз подручје радне зоне 1 “Tradeunique”, а мањим 
делом кроз подручје Радне зоне 2.  

Основни повод за израду Измене и допуне Плана је 
усклађивање са Просторним планом општине Инђија 
и стварање услова за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта предметне саобраћајнице.

За потребе израде Измене и допуне Плана, обављена је 
сарадња и прикупљени су подаци и услови од надлежних 
институција, који су саставни део документације Измене и 
допуне Плана и то:
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• Покрајински завод за заштиту природе, Нови 
Сад – решење о заштити природе, број 03-1980/2 од 
20.11.2014. године;

• Завод за заштиту споменика културе, Сремска 
Митровица – услови чувања, одржавања и коришћења и 
мере заштите, број 551-07/14 од 13.11.2014. године;

• ЈВП “Воде Војводине”, Нови Сад (нису 
доставили у законском року од 30 дана);

• ЈКП “Водовод и канализација”, Инђија – услови, 
број 2998 од 14.11.2014. године;

• Електродистрибуција, Рума – услови, број 
7.30.4.-269/14 од 14.11.2014. године;

• “Телеком Србија” а.д. Извршна једница Сремска 
Митровица, број 7069-421231/1-2014 од 21.11.2014. 
године;

• ЈП “Ингас”, Инђија – технички услови, број 
079/14-К од 03.11.2014. године. 

Остали циљеви израде ове Измене и допуне Плана су: 
• дефинисање грађевинског земљишта јавних и 

осталих намена и одређивање намене површина; 
• сагледавање стања постојеће инфраструктуре, 

планирање нове инфраструктуре и дефинисање услова 
прикључења на исту; 

• одређивање нивелационог и регулационог 
решења са правилима уређења и грађења; 

• обезбеђење адекватне заштите животне 
средине.

Сходно члану 7. Одлуке о изради (“Службени лист 
општине Инђија”, број 15/13), с обзиром да се ради 
о измени и допуни Плана, односно мање сложеном 
планском документу, није обавезна израда и стручна 
контрола концепта плана, већ се одмах приступило 
изради нацрта плана. 

1.3.	Обухват	Измене	и	допуне	Плана	и	грађевинског	
подручја	

Граница Измене и допуне Плана и грађевинског 
подручја дефинисана је координатама преломних тачака, 
означених на графичком прилогу број 1.- „Катастарско-
топографски план са границама обухвата Плана и 
грађевинског подручја“. 

Граница Измене и допуне Плана и грађевинског 
подручја је утврђена правно и физички, по границама 
постојећих катастарских парцела (када она у целини 
припада подручју Плана и грађевинском подручју) и као 
линија преко постојеће катастарске парцеле (када она 
у целини не припада подручју Плана и грађевинском 
подручју), по правилу, спајањем постојећих међних-
детаљних тачака).

У случају неслагања напред наведених бројева 
катастарских парцела и подручја датог у графичким 
прилозима, као предмет ове Измене и допуне Плана и 
грађевинског подручја, важи граница утврђена у графичком 
прилогу број 1.- „Катастарско-топографски план са 
границама обухвата Плана и грађевинског подручја“. 

У граници обухвата Измене и допуне Плана, налазе 
се: 

• целе кп.бр. : 6252/8 и 6252/9;
• делови кп.бр. : 5855/1, 5855/2, 5855/3, 5899/3, 

6109, 6252/2, 6252/7, 6252/10 и 6252/11.

Сходно члану 2. Одлуке о изради (“Службени лист 
општине Инђија”, број 15/13), граница планског подручја 

је прецизно дефинисана у израде и верификације нацрта 
плана. 

Границом планског обухвата обухваћена је површина 
од око 23,90 ha. 

На графичком прилогу број 1. - „Катастарско – 
топографски план са границama обухвата Плана и 
грађевинског подручја“, у размери 1:1000, приказано 
је подручје обухваћено границом плана детаљне 
регулације (са обележеним координатама преломних 
тачака границе Плана).  

1.3.2.	Опис	границе	грађевинског	подручја	

Граница грађевинског подручја је идентична граници 
обухвата Плана. 

П	Л	А	Н	С	К	И			Д	Е	О	

2.	 ПРАВИЛА	УРЕЂЕЊА	

2.1.	Грађевинско	земљиште	јавних	намена	

Површина јавне намене јесте простор одређен 
планским документом за уређење или изградњу објеката 
јавне намене или јавних површина за које је предвиђено 
утврђивање јавног интереса, у складу са посебним 
законом (улице, тргови, паркови и др.).

Изменом и допуном Плана извршена је измена 
трасе сабирне саобраћајнице, која повезује државни 
пут IIA реда број 125 . (Р-22.2)  и насеље Инђију, која 
истовремено обезбеђује и приступ радним зонама. 

2.2.	Грађевинско	земљиште	осталих	намена	

Сво остало земљиште у граници Измене и допуне 
Плана, осим грађевинског земљишта јавних намена, 
припада грађевинском земљишту осталих намена.

Највећи део земљишта припада радној зони 1 “Tra-
deunique”, које је намењено за изградњу производно-
услужних и комерцијално-услужних садржаја. 

Могући производно-услужни садржаји су:
• производни погони (металска, грађевинска, 

занатска, итд. делатност)
• производни погони лаке индустрије (дорада 

производа)
• трговинска делатност
• сервисно складишни терминали
• садржаји логистичке подршке производње 

(шпедиција, услужно складиштење,
• сервиси, итд.)
• техничка служба одржавања и оправке 

средстава и опреме (прање, одржавање и
• оправка возила, снабдевање горивом, друмске 

ваге, итд.)

Могући комерцијално-услужни садржаји су:
• пословно управљачки систем зоне (савремени 

пословно-административно-
• информациони систем)
• продајни простори
• услужне делатности (ресторани и сл.)
• помоћне и сервисне службе (санитарне, 

банкарске, поштарске, службе осигурања и др.)
• техничка служба (сервиси, снабдевање горивом, 

прање возила, итд.).
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Мањи део земљишта припада радној зони 2, која ће, 
у складу са опредељењем у Плану детаљне регулације 
радне зоне “Tradeunique” на катастарској парцели број 
5855 КО Инђија (“Службени лист општина Срема”, број 
25/08) бити предмет посебног плана детаљне регулације. 

2.3.	Биланс	површина

Биланс планиране намене земљишта                                                               
Табела број 1.

Редни	
број

Намена Планирано	
стање	(ha)

Проценат	
учешћа	
(%)

1 Грађевинско	
земљиште	
јавних	намена

3,10 13

1.1. сабирна 
саобраћајница

3,10 13

2 Грађевинско	
земљиште	
осталих	намена

20,80 87

2.1. радна зона 1 
“Tradeunique”

12,59 53

2.2. радна зона 2 8,21 34
Укупно	(од	1	до	2) 23,90 100

На графичком прилогу број 2. - “Постојећа намена 
површина”, у размери 1:1.000, приказана је постојећа 
намена земљишта у односу на режим коришћења 
земљишта. 

На графичком прилогу број 3. - “Планирана намена 
површина”, приказана је планирана намена грађевинског 
земљишта, са поделом на јавно и остало земљиште. 

2.4.	Трасе,	коридори	и	регулација	саобраћајне	и	
јавне	комуналне	инфраструктуре	

2.4.1.	Саобраћајна	инфраструктура

У складу са Просторним планом општине Инђија 
(“Службени лист општине Инђија”, број 7/12), трасирана 
је сабирна саобраћајница (која чини североисточни крак 
обилазнице око Инђије), у подручју Измене и допуне 
Плана, дужине око 1,075 km, са појасом регулације:

• ширине 30 m у зони уклапања у регулациони 
појас предметне саобраћајнице, плански разрађен кроз 
План детаљне регулације за производни комплекс за 
производњу пумпи на парцели 5900/5 КО Инђија 2 
(“Службени лист општина Срема”, број 32/2011);

• ширине 20 m у зони уклапања у регулациони 
појас предметне саобраћајнице, плански разрађен кроз 
План детаљне регулације радне зоне “Tradeunique” на 
катастарској парцели број 5855 КО Инђија (“Службени 
лист општина Срема”, број 25/08), односно подручје 
које није у обухвату ове Измене и допуне Плана. 

По функционалном рангу, предметна саобрћајница 
је сабирна, јер повезује државни пут IIA реда број 125. 

са насељем Инђија, а такође и приступна планираним 
радним зонама. 

2.4.2.	Комунална	инфраструктура
 
• Водоснабдевање, одвођење отпадних и кишних 

вода

За потребе израде Измене и допуне Плана издати су 
услови број 2998 од 14.11.2014. године, од ЈКП “Водовод 
и канализација” - Инђија. 

У подручју Измене и допуне Плана нема 
изграђених инсталација градске водоводне мреже, нити 
канализационе мреже. Најближа постојећа инсталација 
водовода и канализације се налази у појасу државног 
пута IIA реда број 126. (Р-109).

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

У коридору сабирне саобраћајнице, предвиђена 
је изградња дистрибутивне мреже водовода, која ће 
обезбедити потребе за санитарном водом. Генерално, 
дистрибутивном мрежом водовода се не обезбеђује вода 
за технолошке процесе. Изузетно, потребна количина 
воде за технолошке потребе се може обезбедити и из 
јавног водовода, уз претходну проверу капацитета 
водозахватних објеката, постројења за прераду воде за 
пиће, транзитних цевовода и дистрибутивне мреже. 

За противпожарну заштиту, потребно је планирати 
резервоаре, у којим 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. 
Изузетно, могуће је да хидрантска мрежа неког објекта 
буде прикључена директно на дистрибутивну мрежу 
јавног водовода, под условом да се претходно изврше 
провере капацитета дистрибутивног система и прибави 
сагласност надлежног предузећа. 

Каналисање вода насеља Инђија је по сепаратном 
систему, односно одвојена је фекална канализација од 
атмосферске канализације. 

У коридору сабирне саобраћајнице, предвиђена је 
изградња фекалног колектора у који ће се упуштати 
санитарне и претходно пречишћене технолошке отпадне 
воде. Технолошке отпадне воде, које се упуштају у јавну 
канализацију, са аспекта квалитета, мора да испуњавају 
услове прописане одговарајућом општинском одлуком. 

У коридору сабирне саобраћајнице, предвиђена је 
изградња атмосферског колектора. Кишна канализација 
треба да омогући одвођење атмосферских вода са 
саобраћајница, кровова објеката и осталих уређених 
површина унутар посматраног подручја до реципијента. 
Зауљене атмосферске воде (са паркинг и манипулативних 
површина), претходно третирати на сепаратору за уља и 
масти, пре упуштања у атмосферску канализацију



Број 11, страна број  494                        Службени лист општина Инђија        Понедељак 14. септембар 2015.

•	 Електроенергетика

За потребе израде Измене и допуне Плана, издати 
су услови број 7.30.4.-269/14 од 14.11.2014. године, од 
Електродистрибуције Рума. 

У планском подручју, положен је, у коридору сабирне 
саобраћајнице, двоструки 20 kV кабловски вод, који 
служи за напајање МБТС 20/0,4 kV “Грундфос” и  МБТС 
20/0,4 kV “ИТ парк”.

С обзиром да није позната структура потрошача 
електричне енергије у планском подручју, у циљу обезбеђења 
будућих потреба, могућа је изградња нових ТС 20/0,4 kV, са 
прикључењем кабловима одговарајућег пресека. 

Поред саобраћајнице у зони треба изградити јавно 
осветљење са натријумовим или метал-халогеним 
светиљкама одговарајуће снаге на челичним канделабрима, 
висине до 9 m. Напајање јавне расвете ће се вршити из 
трафостаница 20/0,4 kV која напаја нисконапонску мрежу 
тог подручја, кабловским водовима.

При изградњи објеката обавезно је поштовање 
законских прописа у области енергетске ефикасности, 
а с обзиром на климатске карактеристике, могућа је 
употреба соларних система.

•	 Телекомуникације	

За потребе израде Измене и допуне Плана издати су 
услови број 7069-421231/1-2014 од 21.11.2014. године, 
од “Телеком Србија” а.д. Извршне једнице Сремска 
Митровица. 

У постојећем стању нема резерве која може да задовољи 
потребе за функционисањем телекомуникационог 
саобраћаја. 

Планирано је проширење телекомуникационих 
капацитета и предвиђен коридор у појасу сабирне 
саобраћајнице за ове намене, који ће омогућити нормално 
функционисање у овој области. Дигитална приступна 
мрежа треба да омогући пренос говорних сигнала, 
дигиталних сигнала података, широкопојасних сервиса, 
triple play сервиса и да након увођења локалних централа 
класе 5 (NGN мрежа) обезбеди нове сервисе (VolP и сл.).

•	 Гасификација	

За потребе израде Измене и допуне Плана, издати су 
технички услови број 079/14-К од 03.11.2014. године, од 
ЈП “Ингас” - Инђија. 

На основу техничких услова који су издати за потребе 
израде Измене и допуне Плана, у коридору сабирне 
саобраћајнице изграђен је прикључни челични гасовод, 
притиска 8 bar. Постојећа траса гасовода својим капацитетом 
омогућава несметано снабдевање потенцијалних потрошача 
у оквиру планираних радних зона.

За потребе редукције притиска гаса планирана је 
изградња мерно-регулационе станице (МРС), која ће 
бити прикључена на постојећи гасовод у коридору 
сабирне саобраћајнице.

2.5.	Урбанистичке	опште	и	посебне	мере	заштите	

2.5.1.	Заштита	животне	средине	

У ширем подручју, заштита ваздуха се спроводи, 
пре свега, кроз 1) анализу потенцијалних извора 
аерозађавања и угрожавања квалитета ваздуха (емисија 
и имисија), применом мера превенције, спречавања 
и отклањања могућих извора загађивања и мера 
мониторинга стања и квалитета ваздуха, 2) обавезним 
мерама биолошке заштите (озелењавање, пејзажно 
уређење), уз поштовање принципа аутохтоности, као и 
других критеријума (биолошки постојане врсте у датим 
климатским условима отпорније на штетне утицаје – 
издувне гасове, ветар, снежни нанос и остали могући 
неповољни услови).

Заштита вода и земљишта се спроводи кроз: 1) 
забрану депоновања шута, земље и комуналног отпада 
у зони планског подручја, током и по завршетку 
радова – осим на локацијама које ће се пројектом 
организације градилишта утврдити као привремене 
депоније; 2) уколико дође до хаварије грађевинских 
машина и транспортних средстава и проливања уља и 
горива, обавезно се мора извршити санација локације, а 
загађено земљиште евакуисати под условима надлежне 
комуналне службе и 3) планирање канализационог 
система, као сепаратног, са посебним колектором за 
одвођење атмосферских вода; 4) обавезним третманом 
технолошких вода, пре упуштања у јавну канализацију 
и 5) претходним третманом потенцијално зауљених 
атмосферских вода са манипулативних и осталих 
површина, преко сепаратора-таложника уља и масти до 
законом захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент.

У циљу заштите од штетног дејства ветра, снежних 
наноса и еолске ерозије, потребно је: 

• планирати подизање ветрозаштитних појасева-
природних снегобрана, одређених аеродинамичких 
карактеристика (висина, ширина, пропустљивост);

• избор врста садног материјала ускладити са 
типом ветрозаштитног појаса.

2.5.2.	Заштита	природних	добара	

За потребе израде Измене и допуне Плана, издато је 
решење о заштити природе број 03-1980/2 од 20.11.2014. 
године, од Покрајинског завода за заштиту природе.  

Планско подручје се не налази на простору под 
заштитом, нити на станишту заштићених и строго 
заштићених врста. 

Ради заштите биодиверзитета аграрних површина 
и очувања квалитета ваздуха, неопходно је очување/
подизање заштитног зеленила, ободним делом парцела 
радног комплекса, према околним (претежно обрадивим) 
површинама, под следећим условима:

• зелене површине повезати у целовит систем 
зеленила, уз обезбеђење разноврсности врста и 
физиономије, тј. спратности дрвенасте вегетације;

• у саставу сађеног зеленила, дати предност 
аутохтоним врстама, које су највише прилагођене 
локалним педолошким и климатским условима;

• избегавати коришћење инвазивних (агресивних 
алохтоних) врста;

• приликом формирања заштитног зеленила дуж 
саобраћајнице, избегавати садњу врста са јестивим 
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плодовима, које би привукле животиње и повећале 
њихов морталитет. 

Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико 
у току извођења радова наиђе на природно добро које 
је геолошко – палеонтолошког или минералошко – 
петрографског порекла, а за које се претпоставља да 
има својство споменика природе, о томе обавести 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине и да предузме све мере како се 
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног 
лица.

2.5.3.	Заштита	културних	добара

За потребе израде Измене и допуне Плана, издати 
су услови чувања, одржавања и коришћења број 551-
07/14 од 13.11.2014. године, од  је решење, од Завода за 
заштиту споменика културе Сремска Митровица.  

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка 
налазишта или на археолошке предмете, извођач радова је 
дужан, да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести 
надлежни Завод за заштиту споменика културе и да преузме 
мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на 
месту и у положају у коме је откривен (чл. 109. Закона о 
културним добрима, “Службени гласник РС”, број 71/94). 
Обавеза инвеститора је и да, пре почетка извођења радова, 
обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе, 
чиме би се обезбедио археолошки надзор, који је обавезан 
у планском подручју.

2.5.4.	Мере	заштите	од	елементарних	непогода

Заштита од земљотреса - Подручје Измене и 
допуне се налази у зони очекивања земљотреса 
јачине 7-8º MKS. Заштита од земљотреса се спроводи 
кроз примену важећих сеизмичких прописа за 
изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката 
(Правилник о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима, 
„Службени лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 
и 52/90) и кроз трасирање главних коридора комуналне 
инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених 
површина на одговарајућем растојању од објеката. 
Ради заштите од земљотреса, планирани објекти мора 
да буду реализовани и категорисани према прописима 
и техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима.

Заштита од пожара - У циљу испуњења грађевинско 
– техничких, технолошких и других услова, планирани 
објекти треба да се реализују према Закону о заштити од 
пожара („Службени гласник РС“, број 111/09) и осталим 
законским прописима из предметне области. 

2.5.5.	Мере	заштите	од	ратних	разарања	

Градско насеље – општински центар Инђија, на 
основу Уредбе о организовању и функционисању 
цивилне заштите («Службени гласник РС» број 
21/92), сврстани су, у односу на степен угрожености 
становништва и материјалних добара, у трећи степен 
угрожености. То подразумева планирање заштите 

становништва у склоништима допунске заштите 
(подрумске и друге погодне просторије – обим заштите 
30 kPa), као и изградњу рововских објеката.

2.5.6.	Мере	енергетске	ефикасности	изградње

Мере енергетске ефикасности смањују потрошњу 
свих врста енергије у насељима и зградама, уз 
смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење 
и производњу енергије. Пошто се планира коришћење 
обновљивих извора енергије, климатски услови подручја 
су погодни за коришћење сунчеве енергије.

Енергетска ефикасност изградње у граду постиже се:
• изградњом ефикасне мреже саобраћајница, 

као и пешачких и бициклистичких стаза, за потребе 
обезбеђења комуницирања унутар насеља и смањења 
коришћења моторних возила;

• пројектовањем и позиционирањем зграда према 
биоклиматским аспектима и подизањем одговарајућег 
уличног зеленила;

• ефикасно уређивање јавних површина и 
објеката уз рационално формирање јавне расвете;

• изградњом објеката за производњу енергије 
на бази алтернативних и обновљивих извора енергије, 
коришћењем локалних обновљивих извора енергије и 
изградњом даљинских или централизованих система 
грејања и хлађења;

• изградњом објеката са сопственом производњом 
енергије, и др.

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата 
следеће мере:

• реализација пасивних соларних система 
(максимално коришћење сунчеве енергије за загревање 
објекта - оријентација зграде према јужној, односно 
источној страни света, заштита од сунца, природна 
вентилација и сл.);

• формирање ефикасног омотача зграде (топлотна 
изолација зидова, кровова и подних површина); 
замена или санација прозора (ваздушна заптивност, 
непропустљивост и друге мере);

• изградња објеката са рационалним односом 
запремине и површине омотача зграде;

• систем грејања за припрему санитарне топле 
воде (замена и модернизација котлова и горионика, 
прелазак са прљавих горива на природни гас или 
даљинско грејање, замена и модернизација топлотних 
подстаница, регулација температуре, уградња 
термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и 
друге мере);

• коришћење ефикасних система за климатизацију 
(комбинација свих компоненти потребних за обраду 
ваздуха, у којој се температура регулише, могућно у 
комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности 
и чистоће ваздуха);

• ефикасно унутрашње осветљење (замена 
сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног 
квалитета осветљености).

До изградње/доградње гасоводног система корисници 
могу изградити и користити термо-енергетски блок са 
погоном на обновљиве (нпр. термо пумпе вода-вода, 
вода-ваздух, соларни системи, пелет, дрвена маса и др.), 
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енергетске или конвенционалне енергенте, који се могу 
касније прикључити на природни гас или на топловодни 
систем, па чак и комбиноване термо системе.

У изградњи објеката поштоваће се принципи 
енергетске ефикасности. Енергетска ефикасност 
свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку 
енергетске сертификације и поседовањем енергетског 
пасоша у складу са Правилником о енергетској 
ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 
61/11)  и Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима зграда 
(„Службени гласник РС”, бр. 69/12).

2.5.7.	Мере	и	стандарди	приступачности

Стандарди приступачности су техничке мере и 
стандарди који омогућавају несметан приступ и кретање 
на јавним површинама и у објектима, особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама. 

Посебне техничке мере и стандарди се односе 
на: јавне саобраћајне и пешачке површине, пешачке 
прелазе, места за паркирање, стајалишта јавног превоза, 
прилазе до објекта, рампе за пешаке и инвалидска 
колица, степенице и степеништа, подизне платформе, 
улазе у зграде и др.

Обавезна је примена Правилника о техничким 
стандардима приступачности (“Службени гласник РС “, 
број 46/13).

2.6.	Инжењерско	–	геолошки	услови	

У геолошком погледу земљиште територије општине 
Инђија чини лес, састављен од више лесних складова. 
Дебљина лесног слоја варира и креће се од 10 m до 20 
m. Лес представља добру подлогу за фундирање само 
при природној влажности и ако тло није дуже времена 
изложено утицајима подземних и површинских вода. 
У случајевима повећане влажности леса, као подлоге 
на којој се врши фундирање објеката, морају се 
предузимати посебне мере (пешчани јастуци и сл.).

Конкретни параметри тла биће предмет детаљнијих 
елабората који ће се радити за потребе израдње објеката.

3.	ПРАВИЛА	ГРАЂЕЊА

Правила грађења дата су у односу на претежне 
(доминантне) намене и представљају основ за директну 
примену Плана, осим за подручја где је прописана даља 
планска разрада (израда урбанистичког пројекта). 

За подручја која су одређена за израду урбанистичког 
пројекта, правила грађења су усмеравајућег карактера, 
с тим што није дозвољено прекорачење максимално 
прописаних урбанистичких параметара и показатеља. 

3.1.	Правила	за	формирање	грађевинских	парцела	

Грађевинско	земљиште	јавних	намена	

3.1.1. На графичком прилогу број 4. - „Регулационо-
нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким 
решењем саобраћајних површина, аналитичко-геодетским 

елементима и план парцелације са елементима за обележавање 
површине јавне намене“ приказане су парцеле намењене 
за јавну намену, са потребним аналитичко – геодетским 
елементима. Координате међних тачака су дате на графичком 
прилогу број 4.

3.1.2. Изменом и допуном Планом је одређена и 
дефинисана регулациона линија, као линија која раздваја 
површину јавне намене од површина осталих намена. 

3.1.3. У складу са прописима о експропријацији 
земљишта, у планском подручју је потребно формирати 
парцеле намењене за јавне намене, приказане на 
графичком прилогу број 4. - „Регулационо-нивелациони 
план са грађевинским линијама, урбанистичким 
решењем саобраћајних површина, аналитичко-
геодетским елементима и план парцелације са 
елементима за обележавање површине јавне намене“.

Парцела намењена за јавне намене                                                                                   
Табела број 2.

Н а м е н а	
г р а ђ е вин ске	
парцеле

О з н а к а	
г р а ђ е вин ске	
парцеле	 /	
површина	(ha)

С п и с а к	
парцела	 -	 КО	
Инђија

Сабирна 
саобраћајница ГП 1 / 3,10ha

цела к.п.бр.: 
6252/8;

делови к.п.бр.: 
5855/2, 5855/3, 
5899/3, 6109, 

6252/2, 6252/10 
и 6252/11;

Грађевинско	земљиште	осталих	намена	

Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица 
на којој се може градити, утврђена регулационом 
линијом према јавном путу, границама грађевинске 
парцеле према суседним парцелама и преломним 
тачкама одређеним геодетским елементима, које се 
приказују са аналитичко-геодетским елементима за нове 
грађевинске парцеле.

Најмања грађевинска парцела за изградњу утврђује 
се према претежној (доминантној) намени којој припада. 
Препоручује се да грађевинска парцела, по правилу, има 
облик приближан правоугаонику или трапезу, са бочним 
странама постављеним управно на осовину улице.

Грађевинска парцела треба да има облик који омогућава 
изградњу објекта  у складу са овим Планом, правилима 
грађења (степен заузетости земљишта) и техничким 
прописима. Грађевинска парцела може се делити 
парцелацијом, односно укрупнити препарцелацијом, 
према постојећој или планираној изграђености, а применом 
правила о парцелацији/препарцелацији.

Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле може се 
утврдити пројектом парцелације, односно пројектом 
препарцелације, ако су испуњени услови за примену 
правила парцелације/препарцелације за новоформиране 
грађевинске парцеле и правила регулације за објекте из 
овог Плана.

Све постојеће катастарске парцеле, на којим се може 
градити у складу са правилима парцелације и регулације 
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из овог Плана, постају грађевинске парцеле. 
Услови за формирање грађевинских парцела за 

Радну зону 1 су детаљније обрађени у поглављу 3.4. ове 
Измене и допуне Плана. 

3.2.	Правила	грађења	за	саобраћајну	
инфраструктуру	

Координате темених и осовинских тачака и 
нивелациони елементи дати на графичком прилогу број 
4. - „Регулационо-нивелациони план са грађевинским 
линијама, урбанистичким решењем саобраћајних 
површина, аналитичко-геодетским елементима и план 
парцелације са елементима за обележавање површине 
јавне намене.“ су оријентациони, а дефинитивни подаци 
се утврђују при изради пројектне документације, при 
чему се мора поштовати планирани регулациони појас 
саобраћајнице. 

Саобраћајницу пројектовати са параметрима у 
складу са функционалним рангом у мрежи а раскрснице 
и кривине геометријски обликовати да омогућавају 
задовољавајућу безбедност и прегледност.

Саобраћајницу пројектовати минималне ширине 
6,0 m, са коловозном конструкцијом за средње тежак 
саобраћај, једностраним нагибом коловоза и осталим 
припадајућим елементима. 

Предвидети адекватан систем одвођења 
атмосферских вода са коловоза. 

Приликом израде Урбанистичког пројекта на 
грађевинском земљишту осталих намена, основни 
урбанистички услови за саобраћајну инфраструктуру су: 

• саобраћајнице унутар радне зоне полагати у 
коридоре различитих ширина (11,5 –16,0 m) са ширинама 
(6,0 - 7,0 m) и свим потребним елементима за комфорно 
кретање (полупречници лепеза мин. 8,0 m);

• коловозну конструкцију интерних 
саобраћајница у оквиру радне зоне, димензионисати за 
средње тежак саобраћај на основу података добијених 
геомеханичким испитивањима;

• раскрсницу са кружним током изградити 
са одговарајућим радијусима и површином за 
пролаз вангабаритних возила, уз обавезно опремање 
хоризонталном (ознаке на коловозу) и вертикалном 
сигнализацијом (саоб.знацима);

• пешачке стазе (у оквиру интерних 
саобраћајница) извести од бетонских-бехатон плоча са 
ширином од 2,0 m, по диспозицији на плану;

• паркинг површине у оквиру интерних 
саобраћајница за сва саобраћајна средства извести кроз 
систем уздужног паркирање са димензијама паркинг 
места 5,5 х 2,0 m и застором од асфалта или бетона;

• одводњавање са коловоза и паркинг површина 
извести путем попречних и подужних падова до 
сливника и даље у атмосферску канализацију.

3.3.	Правила	грађења	за	комуналну	инфраструктуру

Општа	правила	грађења	

Објекте и мреже комуналне инфраструктуре 

(водовод, одвођење отпадних и атмосферских вода, 
електроенергетика, ТТ инсталације, топлификација, 
гасификација) изводити у складу са техничким условима 
и нормативима који су прописани за сваку врсту 
инфраструктуре и у складу са прописима о паралелном 
вођењу и укрштању водова инфраструктуре.

Водоснабдевање	

Димензионисање водоводних линија одредити на 
основу хидрауличког прорачуна, а узимајући у обзир 
потребну количину воде за гашење пожара, у складу са 
законским прописима.

Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1,2 m 
од врха цеви до коте терена, а падови према техничким 
нормативима и прописима, у зависности од пречника цеви.
Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, што 
омогућава сигурнији и поузданији начин водоснабдевања. 

Противпожарна заштита се омогућава уградњом 
противпожарних хидраната на водоводној мрежи. Цеви 
морају бити минималног пречника Ø100 mm, тако да 
се евентуални пожар на сваком објекту може гасити са 
најмање два хидранта.

Уколико се хидрантска мрежа напаја водом 
недовољног притиска (минимално потребни притисак 
је 2,5 bara) обавезна је уградња уређаја за повишење 
притиска.

Водовод трасирати једном страном коловоза, 
супротној од фекалне канализације, на одстојању од 1,0 
m од ивичњака.

Хоризонтално растојање између водоводних и 
канализационих цеви, зграда, дрвореда и других 
затечених објеката, не сме бити мање од 2,5 m.

Растојање водоводних цеви од осталих инсталација 
(гасовод, топловод, електроенергетски и телефонски 
каблови) при укрштању, не сме бити мање од 0,5 m.

Тежити да цеви водовода буду изнад канализационих, 
а испод електроенергетских каблова при укрштању.

Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља 
објекта је 1,5 m.

Одвођење	отпадних	вода

Мрежу санитарно-фекалне канализације пројектовати 
од канализационих цеви одговарајућег профила. 

Код канализационе мреже не треба усвајати колекторе 
мањих пречника од Ø250mm, док за израду кућних 
прикључака усвојити минимални пречник од Ø150mm.

Минимална дубина укопавања канализационог 
колектора примарне мреже прописује се из разлога 
њихове заштите од мраза најмање: 

• 0,8 m ради заштите од саобраћајних потреса; 
• 1,0 до 1,5m, да се и са најнижег пода у подручју 

може употребљена вода одвести гравитационо до 
уличног канала.

Највећа дубина укопавања зависи од месних 
геолошких, хидрогеолошких и геомеханичких услова, 
као и од носивости цеви која се уграђују. Дубина израде 
канала у отвореном рову обично никад није већа од 6,0 
до 7,0m. Преко те дубине прелази се на тунелску израду. 
У лошем земљишту, нарочито када је присутан висок 
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ниво подземне воде, дубина укопавања не би требала 
бити већа од 4,0m.  

На местима промене праваца као и на правцима на 
максималној дужини од око 160D предвиђа се изградња 
ревизионих шахтова. 

Шахтови се раде од армирано-бетонских прстенова 
Ø1000mm са конусним завршетком. 

За савлађивање висинских разлика користе се два 
типа каскадних шахтова. За висинске разлике између 
дна доводне цеви и дна шахта до 1,5m предвиђен је 
уобичајени каскадни шахт, у коме се вода слободно 
излива из доводне цеви. За савлађивање већих висинских 
разлика користи се шахт са изливном лулом, тако да се 
један део воде улива у шахт преко ње, док се други део 
слободно излива.

Ако није могуће гравитационо одвођење отпадне 
воде, предвиђена је изградња црпних станица шахтног 
типа.  

Одвођење отпадних санитарних вода, до изградње 
јавне канализационе мреже са постројењем за 
пречишћавање отпадних вода за целу зону, може се 
решити изградњом мреже интерне канализације и 
водонепропусних септичких јама / или постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за блок/комплекс, 
уз издавање услова надлежне институције.

Запремина непропусне септичке јаме рачуна се 
према потрошњи воде и времену трајања процеса, а 
непропусне септичке јаме поставити.

• мин. 2m од ограде комплекса;
• мин. 5m од објекта;
• мин. 10m од регулационе линије;
• мин. 20m од бунара.

Одвођење	атмосферских	вода	

Димензионисање атмосферске канализације 
извршити у складу са хидрауличким прорачуном, а на 
бази специфичног отицаја. 

Уколико је површина асфалта зауљана (у оквиру 
паркинга, платоа и слично) обавезно је предвидети 
изградњу сепаратора уља и масти, пре упуштања 
атмосферских вода или вода од прања платоа у 
атмосферску канализацију.

Атмосферске, условно чисте воде, се могу упустити 
у кишну канализацију или у затрављене површине у 
оквиру комплекса.

Електроенергетика	

За планиране трафостанице мора се обезбедити 
потребан простор, који износи за ТС 20/0,4kV, 10x10m 
(око 1 ар), а могуће их је изградити и у склопу објекта. 

Надземни водови ниског напона се могу градити 
сагласно одредбама Правилника о техничким 
нормативима за изградњу надземних нисконапонских 
водова (“Службени лист СФРЈ” бр.6/92).

Код полагања енергетских каблова, потребно 
је обезбедити минималне размаке од других врста 
инсталација и објеката, који износе: 

• 0,4 m од цеви водовода и канализације;
• 0,5  m од телекомуникационог кабла и темеља 

грађевинских објеката;
• 0,6 m од спољне ивице канала за топловод;
• 0,8 m...........од гасовода у насељу;
• ако се потребни размаци не могу обезбедити, 

енергетски кабл се полаже у заштитну цев, дужине 
најмање 2,0 m са обе стране места укрштања  или целом 
дужином код паралелног вођења, при чему најмањи 
размак не може бити мањи од 0,3 m.

Није дозвољено паралелно вођење енергетских 
каблова изнад или испод гасовода, топловода и цеви 
водовода и канализације.

Код укрштања енергетског кабла са 
телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже 
испод телекомуникационог, а угао укрштања треба да је 
најмање 30°, односно што ближе 90º.

На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл 
се полаже у заштитну цев или бетонске кабловице, на 
дубини минимално 0,8 m испод површине коловоза, 
зависно од категорије саобраћајнице.У пешачким 
стазама, енергетски кабл се полаже у каналима или 
цевима, с тим да се исти не могу користити за одвод 
атмосферске воде. 

Код укрштања енергетског кабла са железничком 
пругом, исти се полаже у заштитну цев увучену у 
хоризонтално избушен отвор насипа под правим углом 
и на дубини најмање  1m испод горње ивице шине.

Код приближавања или паралелног вођења надземних 
нисконапонских водова у односу на гасовод, сигурносна 
удаљеност стуба мреже грађене са SKS-ом мора да износи 
најмање 2,5m а са Alč водовима најмање 10m.

У односу на телекомуникациони надземни вод 
хоризонтални размак мора износити:

• 1m, за енергетски вод са SKS-ом; 
• 10m, за вод са Alč ужетом.

Јавна расвета се по правилу гради поред саобраћајница 
у тротоару или зеленом појасу, на удаљености 0,5m од 
коловоза саобраћајнице.

Телекомуникације	

ТК приступну мрежу градити у кабловској 
канализацији или директним полагањем у земљу 
кабловима DSL са термопластичном изолацијом пресека 
бакарних проводника 0,4mm. ТК каблове односно ТК 
канализацију полагати у профилима саобраћајница 
испод тротоарског простора и испод зелених површина, 
на прописном међусобном растојању од осталих 
инсталација. На прелазу испод коловоза саобраћајница 
као и на свим оним местима где се очекују већа 
механичка напрезања тла, каблове обавезно полагати 
кроз кабловску канализацију (заштитну цев).

У пословним објектима, мрежа се завршава у 
ормару за унутрашњу монтажу. У истом орману 
завршити и телефонске водове кућне инсталације. 
Телефонску инсталацију у пословним објектима 
планирати са минимално две парице до сваке пословне 
просторије односно терминалног уређаја xDSL 
кабловима положеним у инсталационе цеви (структурно 
планирање). Ако постоји више пословних објеката у 
оквиру једне локације, концентрацију
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телекомуникационих инсталација довести у орман у 
коме се завршава јавна телекомуникациона мрежа. По 
потреби, приступна мрежа до појединих објеката може 
бити  реализована и кабловима са оптичким влакнима.

Изградња телекомуникационе канализације врши 
се од PVC или РЕ цеви Ø110mm са стандардним 
телекомуникационим окнима, за повезивање на 
постојећу ТК канализацију. Цеви се полажу у ров 
дубине 1,3m. Окна су димензије 2,0x2,0x1,9m, за 
подручје полагања основних каблова (600, 500 и 
400x2) а за дистрибутивне каблове капацитета испод 
300x4 планирати мини окна од монтажних елемената. 
Изузетно, планирати и полагање каблова и цеви у тзв. 
мини ровове у оквиру регулационог појаса улице, у 
циљу смањења трошкова и ефикасности изградње. Уз 
све новоположене каблове треба да буде положен и 
сноп од 2-3 резервне РЕ цеви Ø 40mm за потребе будуће 
дигитализације ТК мреже. Телекомуникациони кабл 
се полаже у ров димензија 0,4x0,8mm, а на прелазима 
улица 0,4x1,0m уз постављање заштитних PVC цеви Ø 
110mm.

• При укрштању са саобраћајницом угао 
укрштања треба да буде 90º.

• Дозвољено је паралелно вођење енергетског 
и телекомуникационог кабла (SRPS N, CO,101) на 
међусобном размаку од најмање: 0,5m за каблове 1kV и 
10kV: 1m за каблове 35kV.

• Укрштање енергетског и телекомуникационог 
кабла врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао 
укрштања треба да буде најмање 30º, по могућности што 
ближе 90º; 

• Енергетски кабл, се, по правилу, поставља 
испод телекомуникационог кабла. Уколико не могу 
да се постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну 
цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m.

• Размаци и укрштања према наведеним тачкама 
се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не 
сме бити мањи од 0,3m.

• Телекомуникациони кабл који служи искључиво 
за потребе електродистрибуције може се положити 
у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем 
размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али 
не мањи од 0,2m.

• Дубина полагања каблова не сме бити мања од 
0,80m.

• На делу трасе оптичких каблова која је 
заједничка са кабловима приступне мреже, обавезно 
полагати полиетиленске цеви у исти ров како би се кроз 
њу могао накнадно провући оптички кабл. У деловима 
града са већом густином становања постављати оптичке 
каблове већих капацитета узимајући у обзир потребе 
великих корисника телекомуникационих услуга.

• Дозвољено је паралелно вођење 
телекомуникационог кабла и водоводних цеви на 
међусобном размаку од најмање 0,6m.

• Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне 
цеви врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања 
треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.

• Дозвољено је паралелно вођење 

телекомуникационог кабла и фекалне канализације на 
међусобном размаку од најмање 0,5m.

• Укрштање телекомуникационог кабла и 
цевовода фекалне канализације врши се на размаку од 
0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90º, а 
најмање 30º.

• Дозвољено је паралелно вођење 
телекомуникационог кабла и цевовода централног 
грејања на међусобном размаку од 0,5m. 

• Укрштање  телекомуникационог кабла и 
цевовода централног грејања врши се на размаку од 
најмање 0,8m. Угао укрштања треба да буде што ближе 
90º, а најмање 30º.

• Дозвољено је паралелно вођење 
телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном 
размаку од најмање 0,4m.

• Укрштање телекомуникационог кабла и 
цевовода централног грејања врши се на размаку од 
најмање 0,4m. Угао укрштања треба да буде што ближе 
90º, а најмање 30º.

• Од регулационе линије зграда, 
телекомуникациони кабл се води паралелно на растојању 
од најмање 0,5m.

Технологија пакетске комутације развојом MSAN и 
DSLAM платформе не подразумева изградњу посебног 
кабловског дистрибутивног система,  већ се кроз 
интернет протокол комуникација у фиксној телефонској 
мрежи пропушта и сигнал дистрибуције телевизијских 
и радијских програма. Изузетно, може се полагати 
кабловски дистрибутивни систем по правилима за 
полагање оптичких каблова.

Гасификација	

У оквиру регулационог појаса саобраћајница и на 
јавним површинама, у планском подручју, дозвољена је 
изградња гасних инсталација. 

•	 Гасовод	средњег	притиска	до	12	бара

Гасоводи високог и средњег притиска воде се 
комбиновано по зеленим површинама или испод ивице 
тротоара, дефинисаним радним појасом. 

Уређаји у саставу гасовода, мернорегулационе 
станице (МРС), морају бити лоциране у складу са 
важећим прописима из области гасне технике, која 
дефинише техничке и функционалне услове неопходне 
за изградњу гасовода. У мернорегулационим станицама 
за широку потрошњу обавезна је уградња уређаја за 
одоризацију гаса.

Минимална дозвољена растојања гасовода, при 
укрштању и паралелном вођењу са другим подземним 
инсталацијама за градске гасоводе радног притиска до 
12 бара, приказани су у табели 3.
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Минимално дозвољена растојања гасовода                                                                            
Табела 3

Гасоводи међусобно

Минимално дозвољено 
растојање

укрштање паралелно 
вођење

Од гасовода до 
даљинских топловода, 

водовода и канализације
Од гасовода до 

проходних канала 
топлодалековода

0,5 1,0

Од гасовода до 
нисконапонских и 
високонапонских 

ел.каблова

0,3 0,6

Од гасовода до 
телефонских каблова

0,3 0,5

Од гасовода до водова 
хемијске индустрије и 
технолошких флуида

0,2 0,6

Од гасовода до 
бензинских пумпи

- 5,0

Од гасовода до шахтова и 
канала

0,2 0,3

Од гасовода до високог 
зеленила

- 1,5

Минимална дозвољена растојања гасовода од ближе 
ивице цеви гасовода до ближе ивице темеља зграде у 
зависности од притиска, дата су у табели 4.

Минимално дозвољена растојања гасовода                                                                           
Табела 4. 

Притисак	 гаса	 у	
гасоводу	(бар)

М и н и м а л н о	
дозвољено	 растојање	
(m)

до 1,05 1,00
од 1,05 до 7 2,00
од 7 до 13 3,00

•	 Дистрибутивни	гасовод

Дистрибутивним гасоводом сматра се гасовод од 
полиетиленских цеви за развод гаса радног притиска до 
4 бара, који полази непосредно иза излазног запорног 
затварача на прикључном шахту или мернорегулационе 
станице, а завршава се запорним цевним затварачем 
потрошача.

Дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не 
угрожава постојеће или планиране намене коришћења 
земљишта и да се поштују прописи који се односе 
на другу инфраструктуру и прописи о геолошким 
особинама тла.

Приликом извођења радова на изградњи гасоводне 
мреже, у исти ров ће се полагати и полиетиленске цеви 

за накнадно удувавање оптичког кабла ради формирања 
вишенаменске телекомуникационе мреже (БХТКМ) 
за даљинску контролу и мерење трошења гаса сваког 
појединог потрошача.

По правилу, гасовод полагати у оквиру регулационих зона 
саобраћајница и слободним зеленим површинама и тротоарима.

Да би се осигурало непрекидно и безбедно снабдевање 
потрошача природним гасом уз могућност искључења 
појединих потрошача, а да се остали нормално снабдевају, 
мрежу  планирати у облику затворених међусобно 
повезаних прстенова око појединих група потрошача. 
Места цевних затварача за искључење морају бити 
постављени тако да омогућују и искључење појединих 
потрошача, смештених у ПП-шахтама.

Цевни затварач са продуженим вретеном уградити у 
складу са техничким прописима, обезбедити од приступа 
неовлашћених лица и видно обележити са натписом 
“ГАС”, уграђеним на дистрибутивном гасном цевоводу.

Полагање	дистрибутивног	гасовода

Дистрибутивни гасовод полагати испод земље без 
обзира на његову намену и притисак. У подручју где 
може да дође до померања тла који би угрозио безбедност 
производа, применити прописане мере заштите.

У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод 
се полаже дуж трупа пута уз посебне мере заштите 
од механичких оштећења. Дистрибутивни гасовод не 
полагати испод зграда и других објеката.

Радна цев гасовода се полаже у земљани ров 
минималне ширине 60cm, који се мења у зависности 
од пречника цевовода, прописаним општим техничким 
условима.

Дубина	укопавања	

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 
0,6 до 1,0m, у зависности од услова терена, а изузетно може 
износити 0,5m уз предузимање додатних мера заштите.

Минимална дубина укопавања при укрштању 
дистрибутивних гасовода са путевима и улицама износи 1m.

Траса рова за полагање дистрибутивне гасоводне 
мреже од ПЕ цеви радног притиска до 4 бара поставља се 
тако, да гасна мрежа задовољава минимална прописана 
растојања у односу на друге инфраструктурне мреже и 
објекте инфраструктуре.

Вредност минимално дозвољених светлих растојања 
у односу на друге инфраструктурне објекте, дата је у 
табели 5.

Минимално дозвољена растојања гасовода                                                                             
Табела 5.

Гасоводи међусобно

Минимално дозвољено 
растојање

укрштање паралелно 
вођење

Од гасовода до 
даљинских топловода, 

водовода и канализације

0,2 0,3
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Од гасовода до проходних 
канала топлодалековода

0,2 0,4

Од гасовода до 
нисконапонских и 
в и с о к о н а п о н с к и х 
ел.каблова

0,3 0,6

Од гасовода до 
телефонских каблова

0,2 0,4

Од гасовода до водова 
хемијске индустрије и 
технолошких флуида

0,2 0,6

Од гасовода до 
бензинских пумпи

- 5,0

Од гасовода до шахтова и 
канала

0,2 0,3

Код укрштања дистрибутивног гасовода са 
саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао 
укрштања осе препреке и осе гасовода мора бити од 
60° до 90°. У појасу од 0,5m светлог растојања од цеви 
гасовода забрањени су засади чији корени досежу 
дубину већу од 1m.

За снижење притиска и мерење потрошње гаса 
монтирају се на фасади објекта или самостојећи метални 
ормани са мернорегулационим сетом, са главним 
запорним цевним затварачем, регулатором притиска и 
мерачем протока гаса. За потрошаче код привредних 
објеката излазни притисак из мерно-регулационог сета 
може бити и 0,1бар.

Дно ископаног профила рова за полагање 
дистрибутивног гасовода мора бити равно, засуто слојем 
песка испод и изнад цеви, у складу са нормативима и 
техничким условима за полагање дистрибутивног гасовода 
од полиетиленских цеви за радне притиске до 4 бара.

Спајање елемената гасовода врши се сучеоним 
заваривањем, електроотпорним заваривањем или  
полухузионим заваривањем. Пре затрпавања цеви 
извршити испитивање на непропустивост и чврстоћу, у 
складу са техничким прописима.

На дубини од 30cm у рову изнад цеви, поставити 
упозоравајуће траке са натписом “ГАС” жуте боје.

Трасу гасовода обележити видно надземним 
укопавањем бетонских стубова са натписом на 
месинганој плочи “ГАСОВОД”, на растојањима од 50m 
низ трасу гасовода.

Положај секционог вентила обележити са натписом 
“ГАС” и бројем цеви, идентичног броју из техничке 
документације затварача са поклопцем и уређајем за 
закључавање. Пре затрпавања гасовода, извршити 
геодетско снимање по x,y,z оси.

Пре израде техничке документације обратити се 
предузећу које је надлежно за транспорт, односно 
дистрибуцију природног гаса, ради прибављања 
енергетских и техничких услова за израду техничке 
документације.

При изради инвестиционо-техничке документације за 
изградњу дистрибутивног гасовода радног притиска од 
0-4 бара од ПЕ цеви, потребно је прибавити енергетско-
техничке услове код овлашћеног дистрибутера.

Код израде техничке документације дистрибутивне 
гасоводне мреже, у свему се придржавати:

• Правилника о техничким нормативима за 
пројектовање и полагање                                                               дистрибутивног 
гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак од 
4 бара   („Службени лист СРЈ“ број 20/92),

• Правилника о техничким нормативима за 
кућни гасни прикључак за радни притисак од 4 бара 
(„Службени лист СРЈ“ број 20/92),  

• Правилника о техничким нормативима за 
унутрашње гасне инсталације („Службени лист СРЈ“ 
број 20/92),

• Правилник о техничким условима и 
нормативима за безбедан транспорт  течних  и гасовитих 
угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима 
(„Службени лист СФРЈ“ број 29/97),

• Закон о цевном транспорту гасовитих и течних 
угљоводоника („Службени лист СРЈ“ број 26/85).

Мерно-регулационе	станице	(МРС)

МРС је објекат где се врши филтрирање, редукција 
притиска(са притиска који је у градском гасоводу 12бар 
на притисак до 4бар у дистрибутивном гасоводу или на 
притисак потребан за снабдевање гасних потрошача), 
мерење протока и одоризација природног гаса. МРС 
је потребно да буде дволинијска, чиме се обезбеђује 
непрекидно и сигурно снабдевање потрошача 
природним гасом. Арматура и опрема МРС биће 
смештена у метални контејнер који је подељен на два 
одељења и то за смештај мерно-регулационе групе и 
смештај одоризатора.

Минимална површина грађевинске парцеле за МРС 
треба, поред самог објекта гасне станице, да обухвата 
и заштитну зону од 15 m у радијусу око грађевинског 
објекта МРС према другим објектима, као и заштиту 
зону од 8,0m према коловозу јавне саобраћајнице. 
Минимално потребна грађевинска парцела за објекат 
МРС је димензија 40x35m, која обухвата поменуте зоне. 
Димензије грађевинског објекта МРС су око 10x5m, а 
објекат је спратности П+0.

 МРС ће бити прикључена на челични гасовод 
Инђија-Нови Карловци Ø168,3х4,5mm такође 
челичним прикључним гасоводом потребног пречника. 
Прикључење извршити на „хладно“ са прекидом 
транспорта гаса коришћењем потребног стандардног 
Т-комада, а све према условима транспортера гаса.

Индекс заузетости земљишта је до 30%.

Око објекта до границе парцеле је партер обрађен од 
негоривих материјала (бетон, шодер, песак и др.). Објекат 
мора бити уземљен и катодно штићен. За локацију МРС 
мора бити обезбеђен саобраћајни приступ на постојећу 
саобраћајну мрежу, преко приступне саобраћајнице 
минималне ширине 3,5 m, за средње тешки саобраћај.

До сваке МРС потребна је веза на електроенергетски 
систем и катодну заштиту мале снаге. Парцела МРС 
се ограђује транспарентном оградом висине 2,5 m. У 
границама парцеле МРС изградиће се против-пожарни 
шахт са славинама за секционисање челичног и 
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полиетиленског гасовода. Његово растојање је минимум 
5 m од објекта станице.

Заштитни	појасеви	линијских	инфраструктурних	
објеката

Водоводна	и	канализациона	инфраструктура	
• магистрални градски водовод............................

минимално 2,5m обострано; 
• магистрални фекални колектор ........................

минимално 1,5m обострано;
• у заштитном појасу, по правилу, није дозвољена 

изградња објеката, евентуална изградња је могућа, уз 
прибављање услова надлежне институције;

Електроенергетика		
• кабл 20kV-минимално 2x1,0m обострано од осе 

кабла;

Гасовод
• дистрибутивни гасовод-6/12 бара мин. 3m 

обострано од осе гасовода;
• дистрибутивни гасовод-4 бара мин. 1m 

обострано од осе гасовода.

3.4.	Правила	грађења	за	радну	зону	1

Обавезна је израда Урбанистичког пројекта. С 
обзиром да је у граници Измене и допуне Плана део 
Радне зоне 1, правила грађења су идентична правилима 
датим у основном плану (“Службени лист општина 
Срема”, број 25/08), у циљу једноставније примене и 
спровођења. 

Врста	и	намена	објекта

У оквиру грађевинске парцеле у овој радној зони 
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.

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

Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној 
зони дозвољена је изградња помоћних објеката: оставе, 
типске трансформаторске станице, ограда, бунари, 
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно 
решење) и сл.

Услови	за	образовање	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 
изграђености и степена заузетости земљишта.

Површина грађевинске парцеле износи минимално 
900,0 m² са ширином уличног фронта минимално 35,0 m.

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

Грађевинска линија у односу на регулациону 
линију одмакнута је мин. 10,0 m. Грађевинске линије 
унутар подцелина радног комплекса дефинисати 
Урбанистичким пројектом. Објекти који се налазе на 
улазу у радни комлекс предњом фасадом морају бити 
грађени на грађевинској линији.

Организацију дворишта радног комплекса треба 
усмерити ка северној, односно западној страни. Са 
тим у вези, грађевинска линија од границе суседне 
парцеле са источне (односно јужне) стране је на 5,0 m. 
Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0 
m под условом да су задовољени услови противпожарне 
заштите, тј. Да међусобни размак између објеката на две 
суседне парцеле је већи од 4,0 m, тј. већи од половине 
висине вишег објекта.

Грађевинска линија од границе парцеле са западне 
(односно северне) стране је на 10,0 m. Евентуално 
дозвољена је удаљеност на минимално 6,0 m ако је на 
грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја.

Индекс	изграђености	и	степен	искоришћености	
грађевинске	парцеле

Максималан дозвољен индекс изграђености на 
грађевинској парцели у радној зони са платоима и 
саобраћајницама је 2,1.

Максималан дозвољен степен заузетости грађевинске 
парцеле је 70 %.

Највећа	дозвољена	спратност

У зависности од намене објеката произилази и 
њихова спратност. Објекти су спратности:

• пословни: макс. 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 помоћног објекта - остава дозвољена је 
максималне спратности П (приземље).

Најмања	дозвољена	међусобна	удаљеност	објеката

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у 
низу (у оквиру парцеле).

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.

Међусобни размак слободностојећих објеката је 
минимално половина висине вишег објекта, с тим да 
међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
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Услови	за	изградњу	других	објеката	на	истој	
грађевинској	парцели

На грађевинској парцели радног комплекса поред главних 
и помоћних објеката дозвољена је изградња породичног 
стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом, односно, 
дозвољена је изградња пословно-стамбеног објекта са једном 
стамбеном јединицом.

Ако се у оквиру радног комплекса планира изградња 
породичног стамбеног објекта, при одређивању локације 
објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у мирнијем 
делу дворишта са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без 
укрштања са прилазом радном делу.

Породични стамбени објекат је максималне спратности 
П+2+Пк (приземље+две етажа+поткровље). У оквиру овог 
објекта дозвољена је изградња простора за гаражирање 
возила корисника стамбеног простора.

Ограђивање	грађевинске	парцеле

Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не 
може бити виша од h=2,2 m. 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 м а код комбинације, зидани део ограде не 
може бити виши од 0,9 m.

Бочни и задњи део ограде може да се ограђује 
транспарентном оградом, комбинација зидане и 
транспарентне ограде и зиданом оградом до висине 
максимално 1,8 m.

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на 
грађевинској парцели која се ограђује.

Дозвољено је преграђивање функционалних целина 
у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те 
ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је 
обезбеђена проточност саобраћаја.

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

Обезбеђивање	 приступа	 парцели	 и	 простора	 за	
паркирање	возила

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се 
обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели 
је минималне ширине 4,0 м са минималним унутрашњим 
радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз је минималне 
ширине 1,5m.

У оквир грађевинске парцеле саобраћајне површине могу 
да се граде под следећим условима:

• минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m са 
унутрашњим радијусом кривине 5,0 m, односно 7,0 m тамо 
где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних 
услова;

• за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру 
грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг простор 
(за путничко возило мин. 2,5 м х 5,0 m, за теретно возило 
минимално 3,0 м х 6,0 m, односно у зависности од величине 
теретног возила).

Заштита	суседних	објеката

Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу 

у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију 

више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 2,5 m. Ако је 
хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 онда се она 
поставља на грађевинску линију.

Изградњом објеката уз источну (односно јужну) страну 
парцеле не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле 
а одводња атмосферских падавина са кровних површина 
мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се 
гради објекат.

Уз западну (односно северну) границу парцеле 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.

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

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.

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

Архитектонско,	односно	естетско	обликовање	појединих	
елемената	објекта

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог 
материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан 
или савремнији начин.

Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити 
једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. 
Раван кров се дозвољава само у случајевима када то захтева 
технолошки процес.

Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или 
армираног бетона, а кровни покривач у складу са нагибом 
крова.

Фасаде објекта могу бити малтерисане и бојене у 
боји по избору пројектанта, од фасадне опеке или других 
природних и вештачких фасадних облога.

Архитектонским облицима, употребљеним 
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетски визуелне целине у оквиру 
појединачне грађевинске парцеле, као и радног комплекса 
у целини.

Услови	заштите	животне	средине,	технички,	хигијенски,	
заштита	од	пожара,	безбедоносни	и	други	услове

Изградња објеката, извођење радова, односно обављање 
производне/складишне делатности, може се вршити под 
условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на 
други начин деградирање животне средине. Заштита животне 
средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и 
земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити 
простор за постављање контејнера (канти) за комунални 
отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког
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 процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање 
истог. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на 
парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ 
комуналне службе и да простор буде изведен у складу са 
условима заштите животне средине.

Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним 
канализационим системом који ће се прикључити на 
насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, 
до изградње насељске канализационе мреже дозвољена 
је изградња бетонских водонепропусних септичких јама 
које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 m од 
објеката и границе парцеле.

Отпадне воде настале у технолошком процесу 
производње пре упуштања у насељску канализацију 
пречистити на сепаратору уља и масти.

Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и 
манипулативних површина могу се упустити у отворену 
каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) 
у складу са важећим Законима и Правилницима 
који регулишу конкретну област. При пројектовању 
и извођењу радова на објектима употребљеним 
материјалима имати у виду специфичност функционалне 
намене објекта (простора) са становишта коришћења, 
одржавања, односно обезбеђивања санитарно-
хигијенских услова.

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 платоа за кретање ватрогасног возила и извођење 
интервенција. При пројектовању и изградњи радних 
комплекса узети у обзир важеће прописе за громобран, 
електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне 
са лако запаљивим материјалима. Запаљиви материјал не 
може се сместити на простору који није удаљен најмање 
6,0 m од објекта или дела објекта, уколико то техничким 
прописима није другачије одређено. У објектима и 
просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви 
и други материјал (сировине, готови производи, 
амбалажа и др.) морају се обезбедити слободни пролази 
и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката 
и просторија угрожених експлозивом предвидети 
довољно прозорских површина, уз то лаке преградне 
зидове, лак кровни покривач.

Пословни објекти (односно пословни простори) 
намењени јавном коришћењу као и прилази до истих 
морају бити урађени у складу са Правилником о 
условима за планирање и пројектовање објеката у вези 
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних 
и инвалидних лица.

При пројектовању и изградњи радног комплекса 
неопходно је обезбедити и изградњу склоништа 
допунске заштите, обима заштите 30 кPа.

3.5.	Правила	грађења	за	радну	зону	2

С обзиром да је у граници Измене и допуне Плана 
део Радне зоне 2, правила грађења ће бити дефинисана 
кроз обавезну израду Плана детаљне регулације.

4.	СМЕРНИЦЕ	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ПЛАНА

Ова Измена и допуна Плана представља основ за 
издавање и израду Информације о локацији, издавање 
одговарајућих дозвола, Пројекта препарцелације/
парцелације у циљу формирања грађевинских парцела 
и Пројекта исправке граница суседних парцела, као и за 
израду Урбанистичког пројекта за подручје Радне зоне 1. 

5.	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ	

5.1.	Садржај	графичког	дела

Саставни део овог Плана су следећи графички 
прилози:

1. Катастарско-топографски план са границама 
планског обухвата и грађевинског подручја...........1:1000

2. Постојећа намена површина...........................1:1000
3. План намене површина са поделом на грађевинско 

земљиште за јавне и остале намене и поделом на 
урбанистичке зоне....................................................1:1000

4. Регулационо-нивелациони план са 
грађевинским линијама, урбанистичким решењем 
саобраћајних површина, аналитичко-геодетским 
елементима и план парцелације са елементима за 
обележавање површине јавне намене.....................1:1000

5 Синхрон план комуналне инфраструктуре .........
....................................................................................1:1000

5.2.	Садржај	документације	

Саставни део ове Измене и допуне Плана је 
документација, која садржи: 

• захтеве поднете надлежним институцијама, 
• податке и услове надлежних институција;
• документацију Општинске управе општине 

Инђија, о току спровођења законске процедуре;
• оверен катастарски и топографски план.

5.3.	Остало	

Ова Измена и допуна Плана је урађена у три (3) 
истоветна примерака у аналогном облику и четири (4) 
истоветна примерка у дигиталним облику. 

Ова Измена и допуна Плана ступа на снагу осмог (8) 
дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ		ИНЂИЈА
                                                    

Број:35-196/2015-I	 	 	 Председник,
Дана:10.септембра	2015.године
И	н	ђ	и	ј	а	 	 									Александар	Ковачевић,с.р.
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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине 

(“Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09), члана 7. 
Oдлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Инђија (‘’Службени лист општина 
Срема’’ број 42/10) члана 15. став 1. тачка 11. и члана 
37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђија (‘’Службени 
лист општина Срема’’, број 16/08, 23/08 и 04/10 и 
‘’Службени лист општине Инђија“ 1/12, 7/12) и  Статута 
општине Инђија- пречишћен текст (‘’Службени лист 
општине Инђија’’, број 9/13), уз сагласност Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, број 401-00-
01427/2015-09 од 12. јуна 2015. године,

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
10. септембра 2015  године донела је:

Програм	коришћења	средстава	буџетског	фонда	за	
заштиту	животне	средине	на	територији	општине	

Инђија	за	2015	годину

I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи 

и намена коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине (у дањем тексту: Фонд), 
планираних Одлуком о оснивању буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Инђија (‘’Службени 
лист општина Срема’’, број 42/10).

За реализацију овог Програма планирају се 
средстства у износу од 34.817.343,85 динара, која ће се 
остварити на основу Накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине која се наплаћује по Одлуци о 
накнади за заштиту и унапређивање животне средине 
општине Инђија (‘’Службени лист општине Инђија’’, 
број 1/12), од дела средстава Накнаде за емисију SO2, 
NO2, прашкастих материјала и одагања отпада и од 
пренешених средстава у износу од 22.817.343,85 динара 
из 2014 године.

II
Средства тачке I став 2. овог Програма користиће се 

за:
1.	 Програме	и	пројекте	праћења	стања	животне	

средине	 (мониторинг)	 на	 територији	 општине	
Инђија	.................8.000.000,00	динара

У току 2015 године планира се праћење стања 
животне средине у складу са Законом о заштити животне 
средине (члан 69-73) и посебним законима и то: 

- квалитета ваздуха;
- праћење концентрације полена алергених биљака 

(амброзије);
- нивоа комуналне буке у животној средини;
- квалитета површинских вода;
- квалитета земљишта;
- испитивање (мерење) нивоа нејонизујућег зрачења 

од извора посебног интереса;
- одређивање акустичних зона.

За реализацију наведених мониторинга закључиће 
се уговори са овлашћеним стручним и научним 
организацијама и установама, након спроведеног 
одговарајућег поступка у складу са прописима.

2.	 Подстицајне,	 превентивне	 и	 санационе	
Програме	и	Пројекте.............19.000.000,00	динара

Планира се финансијска и стручна помоћ у 
реализацији пројеката и програма који се односе на:

- пројекте израде катастра и унапређења зеленила на 
територи општине Инђија;

- пројекте пошумљавања и нега засада на територији 
општине Инђија;

- релизацију пограма озелењавања школских 
дворишта и слободних јавних површина по свим 
Месним заједницама општине;

- пројекте уклањања дивљих депонија;
- пројекте санације постојећих сметлишта 

комуналног отпада;
- пројекти сепарације комуналног отпада;
- ажурирање Локалног регистра извора загађивања 

животне средине;
- програме сузбијања амброзје и осталих алергених 

биљака на територији општине Инђија;
- мере заштите животне средине у ванредним 

ситуацијама, као и остале подстицајне, превентивне и 
санационе програме и пројекте за чијом се реализацијом 
укаже потреба;

- програм сузбијања комараца на територији општине 
Инђија;

- пројектат  i-Scope, који се реализује на основу 
обезбеђених средстава од стране Европске     комисије и 
закључених уговора;

- изградња рециклажног центра и пратећих објеката;
- учествовање у реализацији пројеката регионалне 

санитарне депоније. 
За реализацију наведених програма  потписаће се 

уговори са надлежним јавним преузећима, овлашћеним 
стручним и научним организацијама и установама, 
након спроведеног одговарајућег поступка.

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу 
са решењима и обавезама проистеклим из Закона о 
заштити животне средине, и у сарадњи са другим 
институцијама са територије општине Инђија.

Средства наведена у овом ставу распоређиваће се 
на основу појединачног акта Председника општине, 
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа 
и институција са територије општине Инђија као и 
предлога надлежног одељења Општинске управе 
општине Инђија.

3.	 Програми	 или	Пројекти	 заштите	 и	 развоја	
заштићених	природних	добара	на	територији	општине	
Инђија...........................................................3.500.000,00	
динара

Средства ће се користити за заштиту, развој 
и унапређење заштићених природних добара на 
територији општине Инђија на начин који ће омогућити 
њихово очување.

У 2015 години планирају се програми или пројекти 
заштите и развоја природних добара (заштићених 
подручја, заштићене врсте и покретна заштићена 
природна документа), спровођење активности ради 
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старања и управљања заштићеним прородним 
добром, израда стручне документације (студије о 
заштити) за проглашење нових заштићених природних 
добара у складу са финансијским могућностима. 

Активности на заштити, уређењу и унапређењу 
заштићених природних добара реализоваће се на основу 
годишњих програма управљања донетих од стране 
управљача у складу са законом.

Средства наведена у овом ставу распоређиваће се 
на основу појединачног акта Председника општине, 
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа 
и институција са територије општине Инђија као и 
предлога надлежног одељења Општинске управе 
општине Инђија.

4.	 Образовне	 активности	 и	 јачање	
свести	 о	 потреби	 заштите	 животне	 средине	
..................3.500.000,00динара

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести 
и популаризације заштите животне средине, Општинска 
управа општине Инђија, надлежно Одељење за 
урбанизам комунално стамбене послове и заштиту 
животне средине ће самостално или у сарадњи са 
другим субјектима, организовати или учествовати у 
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, 
курсевима, манифестацијама из области заштите и 
унапређења животне средине и обележавању значајних 
датума и догађаја као што су:

- дан планете Земље;
- светски дан заштите животне средине;
- сајмови заштите животне средине;
- дан Дунава;
- сајам здраве хране;
- дани заштићеног природног добра ‘’Крчединска 

ада’’; 
- организовање едукативних еколошких програма за 

децу школског и предшколског узраста кроз еколошке 
школе и кампове;

- као и други значајни датуми и догађаји.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се 

на основу појединачног акта Председника општине, 
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа ,  
институција или невладиних  организација и удружења 
грађана са територије општине Инђија на основу 
расписаног конкурса као и предлога надлежног одељења 
Општинске управе општине Инђија.

5.	 Информисање	 и	 објављивање	
података	 о	 стању	 и	 квалитету	 животне	 среди
не...........................................	817.343,85	динара

У циљу редовног, благовременог, потпуног и 
објективног обавештавања јавности о стању животне 
средине, јавности рада Општинске управе и јачања 
свести о значају заштите животне средине, у току 2015 
године наставиће се са одржавањем и иновирањем 
интернет презентације општине Инђија (www.indjija.
net) са пратећим трошковима (закуп хостинга и домена 
и сл.). Истовремено ће се радити на обавештавању 

јавности о стању животне средине путем средстава 
јавног информисања. Овим средствима финансираће се 
израда публикација и други едукативни материјали, као 
и пратећи трошкови израде (екобилтен и сл.).

III
Финансирање, односно суфинансирање активности 

из овог Програма, вршиће се у зависности од прилива 
средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади 
за заштиту и унапређење животне средине општине 
Инђија (‘’Службени лист општине Инђија“ број 1/12) и 
у складу са Одлуком о буџету општине Инђија за 2015 
и приливом наменских уступљених средстава у складу 
са Законом о заштити животне средине (“Службени 
гласник РС’’, број 135/04 и 36/09).

IV
Када се приходи не остварују у планираном износу, 

Председник општине Инђија утврђује приоритетне 
активности, на предлог надлежног Одељења.

V
Реализацију Програма и надзор над извршавањем 

уговорних обавеза и реализацију појединачних програма 
и пројеката спроводи надлежно Одељење општинске 
управе-Одељење за привреду и финансије.

Извештај о реализацији овог Програма подноси 
Општинска управа општине Инђија,  Одељење за 
привреду и финансије, пре усвајања Програма за 
наредну годину.

VI
Овај Програм објавиће се у ‘’Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	40-1217/2015-I																																												Председник																																																																																																
Дана:	10.	септембра		2015	година
И	н	ђ	и	ј	а	 	 									Александар	Ковачевић,с.р.

831
На основу члана 54. став 1. Закона о добробити 

животиња ( “Сл. гласник Републике Србије”, бр. 
41/2009) и члана 37.став.1 тачка 6. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ број 9/13),

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 
дана 10. септембра 2015. године, доноси 

ПРОГРАМ	
КОНТРОЛЕ	И	СМАЊЕЊА	ПОПУЛАЦИЈЕ	

НАПУШТЕНИХ
ПАСА	И	МАЧАКА	НА	ТЕРИТОРИЈИ	ОПШТИНЕ	

ИНЂИЈА
                 

1.	 УВОД

Основе за доношење Програма чини следећа 
законска регулатива :

1. Закон о добробити животиња ( “Сл. гласник
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 Републике Србије”, бр. 41/2009);
2. Закон о ветеринарству ( “Сл. гласник Републике 

Србије”, бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012); 
3. Правилник о начину разврставања и поступања 

са споредним производима животињског порекла, 
ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката 
за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа 
животињског порекла, начину спровођења службене 
контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља 
и јаме гробнице (“Сл. гласник РС”, бр. 31/2011);

4. Правилник о начину нешкодљивог уклањања 
животињских лешева и отпадака животињског порекла и 
о условима које морају да испуњавају објекти и опрема за 
сабирање и нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока 
угинуђа и превозна средства за транспорт животињских 
лешева и отпадака животињског порекла     (“Сл. лист СФРЈ”, 
бр. 53/89 и “Сл. гласник РС”, бр. 31/2011 - др. правилник)

5. Правилник о начину обележавања и 
регистрације паса и мачака (“Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 23/12) 

Стварање популације паса и мачака на улицама, 
јавним површинама и пољима насељених места Општине 
Инђија, углавном су резултат напуштања власничких 
паса и мачака од стране несавесних власника. Сада већ 
бивши власнички пси препуштени сами себи, у борби за 
голи живот, а у недостатку хране и неге, постају велики 
проблем за животну средину где се крећу. Познато је да 
се њихово размножавање дешава врло прогресивно, па 
се и популација паса луталица овако стално увећава. 

Врло битно је разликовати узроке од последица 
проблема напуштених животиња.

Узрок проблема је пре свега неодговоран однос људи 
према животињама, а делом и неделотворност државних 
институција и јавних служби у решавању овог проблема.

Последица је све већи број напуштених животиња на 
улицама, као и све остало што ту последицу прати.

Због тога је неопходно 
• Применити важеће одредбе Закона који се 

односи на ову област.
• Стимулисати мере обележавања и стерилизације 

паса и мачака.
• Формирати посебну зоохигијенску службу.
Програм хуманог решавања проблема напуштених 

животиња подразумева активно учешће свих чинилаца 
друштва у ланцу решавања. Главни циљ свих активности 
је смањење популације напуштених животиња, па 
самим тим и отклањање негативних последица њиховог 
присуства на улици.

Циљ Програма је остварив једино у сарадњи свих 
заинтересованих страна, односно заједничкој акцији 
владиног и невладиног сектора, односно државних 
институција, локалне самоуправе и надлежних јавних 
предузећа са једне стране и удружења грађана и 
појединаца са друге стране.

Носилац свих активности је локална самоуправа, 
јер Закон о добробити животиња у члану 54. дефинише 
органе јединица локалне самоуправе  као задужене и 
одговорне да израде и спроведу Програм контроле и 
смањења популације напуштених паса и мачака према 
специфичностима средине.

Решења која би се овим Програмом требала постићи су: 

• Примена  општинских Одлука о држању паса и 
мачака, које су у складу са 

важећим законским и подзаконским актима.
• Планирање потребних финансијских средстава 

у буџету локалне 
самоуправе за спровођење Програма.
• Иницирање дијалога са централним властима 

на тему финансијске помоћи, 
односно олакшица када су у питању трошкови 

обележавања, вакцинације, стерилизације напуштених 
животиња.

• Успостављање координације свих институција 
на локалном нивоу које су 

надлежне за проблем напуштених животиња, као и 
свих заинтересованих страна у циљу хуманог решавања 
ових проблема.

• Транспарентност у решавању проблема, 
односно успостављање система 

контроле од стране надлежних институција и 
грађана.

Терминологија

ВЛАСНИК ЖИВОТИЊЕ је правно и физичко лице 
које има право чувања, држања, узгоја, репродукције, 
коришћења или продаје животиње- Такође је одговоран 
за живот, заштиту здравља и добробит животиње.

НАПУШТЕН ПАС је сваки пас који нема дом или 
се налази ван њега и лишена је бриге и неге власника, 
односно власника, који га је свесно напустио.

ИЗГУБЉЕНА ЖИВОТИЊА је животиња која је 
напустила власника, односно држаоца, без његове воље 
и он је тражи.

ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊЕ је обезбеђивање услова у 
којима животиња може да 

испољава физиолошке и друге потребе својствене 
врсти, да има простор за смештај који омогућава 
физичку удобност, да има социјални контакт са другим 
животињама исте врсте уз одсуство патње, стреса, 
страха и бола.

ЗБРИЊАВАЊЕ НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА 
подразумева привремено или трајно смештање у објекте 
прихватилишта за животиње до повратка на локацију, 
усвајања или природне смрти.

ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ је објекат који 
служи за привремени или трајни смештај напуштених 
или изгубљених животиња.

УСВАЈАЊЕ ЖИВОТИЊЕ је преузимање животиње 
из прихватилишта за животиње, на сталну бригу и 
негу у складу са Законом о добробити животиња, 
чиме животиња постаје кућни љубимац, а лице које је 
удомило, њен власник

КУЋНИ ЉУБИМАЦ је свака животиња која се држи 
ради дружења.

УДОМЉАВАЊЕ ЖИВОТИЊЕ је узимање 
напуштене животиње, која борави на јавној  површини, 
на сталну бригу и негу у складу са Законом о добробити 
животиња,  чиме животиња постаје кућни љубимац, 
а лице које је удомило њен власник. CNR ПРОГРАМ 
“Ухвати-стерилиши-пусти” (CNR, catch-neuter-release)  
Програм подразумева стерилизацију и вакцинацију, 



Број 11, страна број  508                        Службени лист општина Инђија        Понедељак 14. септембар 2015.

након чега се уличне животиње враћају у своја 
претходна станишта.

2.	 ОСНОВНА	НАЧЕЛА

Општина Инђија, као јединица локалне самоуправе, 
кроз Програм смањења и 

контроле популације напуштених паса и мачака на 
својој територији, руководи се следећим начелима

 -Начело континуитета
Програм се наставља на активности које су до сада 

спровођене у овој области.
 -Начело свеобухватности
Програм се односи на целокупно решавање проблема 

у вези са држањем 
животиња, јер је неодговоран однос према 

животињама у смислу неадекватног држања, напуштања 
и занемаривања , проблем који у великој мери утиче 
на повећање броја напуштених животиња, због чега је 
потребно предузети мере које би резултирале повећањем 
одговорности власника животиња.

 -Начело одрживости
Програм успоставља систем контроле и смањења 

популације напуштених паса и 
мачака на територији Општине Инђија који ће 

трајно решити овај проблем, односно, континуирано га 
контролисати.

 -Начело сарадње
Програм се спроводи уз заједничке напоре и сарадњу 

надлежних државних и 
локалних органа, ветеринарских служби, комуналних 

предузећа и удружења за заштиту животиња.

3.	АНАЛИЗА	СТАЊА		

Општинском одлуком о држању паса и мачака 
на територији Општине Инђија, послови хватања и 
збрињавања напуштених паса и мачака, нешкодљиво 
уклањање лешева и животиња са јавних површина, 
поверени су Ј.К.П. „ Комуналац“, у чијем саставу је 
формирана зоохигијенска служба.  

По неким проценама, на територији Општине Инђија 
има око десет хиљада паса, од чега су око две хиљаде на 
улици, а око 60% власничких паса није обележено ни 
евидентирано. Узимајући у обзир да је обележавање и 
евидентирање паса један од основних мера у спровођењу 
ове стратегије, а имамо необележено више од половине 
њихове укупне популације, долазимо до закључка да је 
обележавање сасвим сигурно први корак у спровођењу 
ове Стратегије.

Стерилизација, као једна од најзначајнијих мера, 
такође није организовано и плански спровођена. У 
сарадњи са Друштвом за заштиту животиња из Ђурђева, 
Ветеринарска станица „Инђија“ је ранијих година 
извршила око 500 бесплатних  стерилизација, од чега 
су око 80% биле мачке, а 20% пси. У овим случајевима 
трошкове је сносило горе наведено друштво из Ђурђева, 
а било је бесплатно за власнике. Ван овог програма, 
стерилизације код паса и мачака су рађене спорадично. 
Овај пример нам указује да постоји интересовање за 
ову меру, али због лоше материјалне ситуације грађана 

тешко се за њу одлучују. Схватајући стерилизацију као 
изузетно значајну меру у контроли популације паса 
и мачака, требало би обезбедити средства за њено 
спровођење и стимулисати власнике да се одлуче на ову 
меру.

Прихватилиште, као регистровани објекат на 
територији Општине Инђије не постоји. Постојећи 
објекат који се користи у ту сврху је неуслован, али уз 
одређене адаптације може послужити као привремено 
решење и ускладити се са Законом о добробити 
животиња и важећим Правилником.

На основу свега наведеног, може се закључити 
да садашње стање није усклађено ни са потребама, а 
ни са важећом  законском регулативом. Досадашње 
активности у овој области су биле више изнуђене 
тренутним потребама, него резултат планског и 
организованог рада на решавању овог проблема.

4.	РАЗЛОЗИ	ЗА	ДОНОШЕЊЕ	ПРОГРАМА

Све досадашње мере које су се спроводиле на 
територији Општине Инђија, нису дале одговарајуће 
резултате, јер и поред одређених активности, број паса 
на улицама је и даље значајан.  Са једне стране , пси 
су животиње за које се сматра да су човекови највећи 
пријатељи и људи желе да их заштите, а са друге стране, 
када су угрожени, било због недостатка хране, неге 
или слично, постају опасни по људе и друге животиње. 
Постоји низ болести које се са паса и мачака могу 
пренети на људе и перманентна је опасност да се са ових 
животиња који нису адекватно превентивно здравствено 
третирани низ болести пренесе на човека.

Уједи паса и мачака су такође стална опасност, 
поготово оних из групе напуштених животиња. Њихови 
уједи, поред тога што су значајан здравствени проблем, 
представљају и значајан комунални проблем, а велики 
оштетни захтеви  додатно оптерећују буџет локалне 
самоуправе.

Овај Програм управо има за циљ да побољша и 
унапреди начин решавања проблема напуштених паса 
и мачака, те да хуманијим и савременијим начином у 
складу са важећом законском регулативом приступи 
решавању проблема на дужи временски период.

Основни разлози за примену Програма су :
•	 Социјално-безбедносни	разлози	
  Манифестују се у нарушавању јавног реда 

и мира који настају због активности напуштених 
животиња.

•	 Економски	разлози
Трошкови постојања и спровођења Програма ће се 

временом исплатити. Средства које Општина Инђија 
и Ј.К.П.“Комуналац“ морају да издвоје за хватање 
напуштених животиња на садашњи начин нису мала, 
а резултати који се постижу су никакви, односно број 
напуштених паса и мачака није смањен. Оштетни 
захтеви грађана за уједе уличних паса и мачака су такође 
значајни.

Здравствени	разлози
Спречавање преношења и ширења заразних болести
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 животиња као и болести које се могу пренети са 
животиња на људе ( зоонозе ) .

•	 Хигијенско-еколошки	разлози
Спречава се растурање чврстог отпада и смећа из 

контејнера и депонија, избегава загађење улица, дечијих 
игралишта и осталих јавних површина.

•	 Естетски	разлози
Спровођење Програма би довело до мањег броја 

напуштених животиња на улицама, спречило разношење 
хране и отпадака од хране и допринело лепшем изгледу 
насељених места.

•	 Хуман	однос	према	животињама
Хумано поступање са животињама је мера у интересу 

и људи и животиња.
•	 Едукативни	разлози
Постоји потреба да се пропагирају разни програми 

едукативног карактера у циљу подизања укупне свести 
грађана о проблему напуштених паса и то поготово код деце.

Прихватањем ове Стратегије, локална самоуправа 
испуњава своју законску обавезу и показује одговорност 
за решавање ове проблематике коју обухвата Програм.

Да би се Програм успешно спровео, неопходна 
је сарадња свих чинилаца неопходних за њено 
спровођење, а то су поред локалне самоуправе, 
надлежна Министарства, Јавна предузећа која управња 
прихватилиштем и спроводи хватање напуштених 
животиња, надлежна ветеринарска служба и Удружена 
за заштиту животиња и осталих грађана.

5.	ОПШТИ	ЦИЉЕВИ	ПРОГРАМА

Општи циљеви „Програма за смањење и контролу 
популације напуштених  паса и мачака на територији 
Општине Инђија су:

- Смањење популације напуштених паса и мачака
- Контрола постојеће популације паса и мачака
- Изградња система за трајну контролу и праћење 

смањења броја напуштених паса и мачака
- Заштита здравља људи и животиња
- Промоција одговорног власништва и добробити 

животиња
- Поштовање законских и подзаконских аката 

који регулишу ову област
- Прописивање мера стимулације стерилизације 

и обележавања власничких животиња ради контроле 
њихове популације

- Подстицање усвајања и удомљавања 
напуштених животиња

- Адаптација постојећих и изградња нових 
капацитета за смештај напуштених животиња

- Изградња центра за стерилизацију у склопу 
прихватилишта или као самосталног објекта

5.1	 Смањење	популације	напуштених	паса	и	
мачака	

Смањење популације напуштених паса и мачака на 
територији општине Инђија је примарни, а и крајњи циљ 
локалне самоуправе у оквиру овог Програма. Начин на 
који ће се поступити са овим животињама је прописан 
чланом 54. Закона о добробити животиња. Узимајући 

у обзир специфичности одређених средина, па тако и 
Општине Инђија, Закон оставља могућност локалној 
самоуправи да на основу Закона донесе адекватан  
Програм контроле као основу за решавање проблема. 

5.2	 Контрола	постојеће	популација	паса	и	
мачака	на	територији	Општине	Инђија

Постојећа популација паса и мачака на улицама, 
у највећој мери представља последицу неодговорног 
власништва,односно неодговорног понашања грађана.  
Такође треба напоменути да је број тих животиња 
релативан и да је веома тешко одредити тачан број 
стварно напуштених, јер постоји велики број власника 
ових животиња који их свесно или несвесно пуштају 
без контроле. Ово доприноси проблему нежељеног 
парења,  а такође повећава број инцидената у којима ове 
животиње учествују (повећан број уједа паса).

Планом масовне стерилизације и применом CNR 
програма, тежи се пре свега да се оствари први корак 
у спровођењу сваке стратегије, а то је стабилизација 
уличне популације.

5.3.	Изградња	система	за	трајну	контролу	и	праћење	
смањења	броја	напуштених	паса	и	мачака

Сви чиниоци који активно учествују у спровођењу 
овог Програма, морају радити на томе да се у свим 
активностима уведе принцип контроле и следљивости, 
која се мора спроводити континуирано и на дужи 
временски рок.

5.4	Заштита	здравља	људи	и	животиња	

Заштита здравља људи и животиња су нераскидиво 
везане. Узимајући у обзир бројна обољења која 
имају карактер зооноза, неопходно је вршити 
систематске контроле популације, како власничких  
тако и напуштених животиња. Потребно је вршити 
перманентне контроле зелених површина, пре свега 
у смислу провере заражености ларвама ектопаразита. 
Такође је потребно уништавати и инсекте, који су 
преносиоци разних обољења.

5.5		Промоција	одговорног	власништва	и	добробити	
животиња

Имајући у виду да је одговорно власништво темељ 
решавања проблема напуштених паса и мачака, 
неопходно је сачинити План њеног спровођења у 
смислу едукације, али и појачаних мера контроле и тако 
обезбедити смањење броја напуштања животиња од 
стране власника. Континуирана акција у овом смислу би 
довела до стварања свести код грађана о томе шта су 
основни узроци овог проблема.

5.6			Подстицање	усвајања	и	удомљавања	
напуштених	животиња

Све животиње које се дају на усвајање и удомљавање 
морају бити обележене, вакцинисане и стерилисане.
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Подстицање усвајања и удомљавања напуштених 
животиња треба у том смислу и презентирати грађанима. 
Ово је најхуманији начин збрињавања напуштених паса 
и мачака.

5.7		Поштовање	законских	и	подзаконских	аката

Мере контроле, принуде, као и забране које су 
правно регулисане, а тичу се ове области, морају се 
примењивати у сврху веће ефикасности и сузбијања 
неодговорног понашања власника животиња.

5.8	Прописивање	мера	стимулације	стерилизације	
и	обележавања	власничких	паса	и	мачака,	ради	
контроле	популације

Да би се обухватили и адекватно контролисали сви 
извори паса и мачака луталица, неопходно је извршити 
стимулацију стерилизације и обележавања (чиповања) 
власничких паса и мачака на територији Општине 
Инђија. 

5.9	Адаптација	и	привођење	намени	постојећих	и	
изградња	нових	капацитета	за	смештај	напуштених	
животиња

У циљу смештања напуштених животиња и њиховог 
адекватног третмана,неопхоно је радити  на адаптацији 
и привођењу намени постојећег објекта предвиђеног у 
ову сврху, као и изградњи новог, у складу са савременим 
дешавањима у овој области.

5.10	Изградња	центра	за	стерилизацију	у	склопу	
прихватилишта	или	као	самосталног	објекта

Изградњом центра за стерилизацију би се омагућило 
да се сви невласнички пси који су ухваћени на јавним 
површинама буду стерилисани на једном месту, тако 
да постоперативни третман и каснији смештај буде 
на једном месту што би довело до уштеда, а и мањег 
малтретирања животиња.

6.	СПЕЦИФИЧНИ	ЦИЉЕВИ	ПРОГРАМА

• Евидентирање свих власничких и напуштених 
паса и мачака на територији Општине Инђија, и 
формирање јединствене базе података у склопу базе 
Управе за ветерину (vet up)

• Спровођење CNR стратегије у циљу спровођења 
Програма контроле и смањења популације напуштених 
паса и мачака

6.1	Евидентирање	свих	власничких	и	напуштених	
паса	и	мачака	на	територији	Општине	Инђија,	и	
формирање	јединствене	базе	података	у	склопу	базе	
Управе	за	ветерину	(vet	up)

Јединствена база података Управе за ветерину је 
формирана пре неколико година и у ту базу података 
се уносе сви вакцинисани и обележени пси и мачке. 
Због тога је потребно само извршити свеобухватно 

обележавање на територији Општине Инђија, а ова база 
података је незаменљиви и основни чинилац у решавању 
овог проблема на територији целе Републике Србије. 
Овде је немогуће применити парцијално решење из 
следећих разлога:

1. Миграције власника и животиња
2. Неадекватно спровођење контроле, 

санкционисања и централизација надлежности
3. Перманентна злоупотреба и злостављање 

животиња (шверц, купопродаја)

6.2		CNR	програм

Програм “Ухвати-стерилиши-пусти” (CNR, 
catch-neuter-release) је метод који је уведен као хумана 
алтернатива еутаназији у циљу ограничења и смањења 
популације уличних паса и мачака. Примењује се у 
читавом низу држава.

Програм подразумева обележавање, стерилизацију и 
вакцинацију, након чега се уличне животиње враћају у 
своја претходна станишта са јасно уочљивом огрлицом 
да би се знало да се ради о животињи која је прошла 
CNR програм.                               Спровођење еутаназије 
уличних паса и мачака не може да доведе до решавања 
проблема, јер се не решава узрок, а то је неодговорно 
власништво, па се након уклањања уличних животиња 
врло брзо могу очекивати на улици нове животиње које 
су невакцинисане и нестерилисане, и на тај начин овај 
проблем постаје нерешив.

Одржавање одређеног броја уличних животиња које 
су стерилисане, вакцинисане и социјализоване, односно 
нису агресивне,  спречава долазак нових напуштених 
животиња са других простора из околних области. У исто 
време, постојеће животиње се не могу размножавати и 
мање су агресивне, поготово што се након стерилизације 
врши њихова процена социјализованости и агресивне 
животиње се не враћају на улицу, већ задржавају у 
прихватилишту. Приликом израде Програма контроле и 
смањења популације напуштених паса и мачака, треба 
водити рачуна да и изградња прихватилишта, сама по 
себи не може да реши овај проблем. Неспровођењем 
осталих мера, прихватилиште би врло брзо постало 
пренасељено и изгубило би своју сврху. Зато је 
неопходно кренути у озбиљан програм обележавања 
и стерилизације свих паса и мачака на територији 
Општине Инђија, спровести интезивну едукацију 
становништва преко локалних средстава информисања 
и преко предавања у школама. Такође је неопходно 
спровести санкционисање неодговорног власништва, 
ефикасном применом законских прописа и казни 
предвиђених законом.

7.	ПРЕДЛОГ	РЕШЕЊА	КОНТРОЛЕ	СМАЊЕЊА	
ПОПУЛАЦИЈЕ	ПАСА

7.1	 Циљеви	спровођења	Програма

Предлог решења се заснива на спровођењу 
постављених циљева и то како општих, тако и 
специфичних, изнетих у овом Програму. Спроводили би 
се у облику одвојених пројеката.
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1. Регистрација и обележавање свих паса је 
кључна мера, којом се олакшава 

надзор над њиховим кретањем, трговином, превозом, 
односно проналажењем изгубљених, напуштених и 
отуђених љубимаца. На тај начин сваки пас би био 
евидентиран и знао би се његов власник. (пројекат)

2. Стерилизација је најефикаснија мера којом 
се смањује неконтролисано увећање популација 
паса, регулише бројност популације уличних паса и у 
прихватилиштима. (пројекат)

3. Удомљавање паса је најхуманији начин 
збрињавања напуштених животиња. Све животиње 
које се дају на удомљавање морају бити вакцинисане, 
стерилисане и обележене. (пројекат)

4. Адаптација постојећег и изградња новог 
прихватилишта (пројекти)

5. Едукација становништва и информисање – 
циљеви образовања и информисања су упознавање 
власника паса, као и грађана, са особинама и потребама 
паса, сопственим мотивима држања паса, законским 
обавезама власника паса. Поред тога грађанство се мора 
упознати са елементима Програма контроле и смањења 
популације паса луталица у циљу бољег разумевања 
права и одговорности свих учесника у ланцу решавања 
проблема, а нарочито обавеза власника паса. (пројекат)

6. Санкционисање неодговорних власника 
у сарадњи са комуналном и ветеринарском 
инспекцијом(пројекат)

7. Еутаназија је лишавање живота животиња на 
хуман начин и једина је од мера контроле и решавања 
ове проблематике. Закон о добробити животиња у члану 
15. одређује када се животиња може лишити живота, а 
то су:

• Ако је повређена, неизлечиво болесна, телесно 
деформисана или на други начин онеспособљена тако 
да опоравак није могућ, а живот за њу представља бол, 
патњу, страх и стрес.

• Ако је достигла старост па јој отказују основне 
животне функције.

• Ако се лишавањем живота спречава ширење, 
односно ако се сузбијају и искорењују заразне болести у 
складу са законом којим се уређује ветеринарство.

• Ако животиња не може да се прилагоди 
условима смештаја, а њено пуштање на слободу 
преставља опасност за људе, друге животиње и животну 
средину

• .Ако је лишавање животиње живота од веће 
користи за њену добробит него                       што су патње 
од даљег живота, у складу са мишљењем ветеринара. 

7.2	 Динамика	спровођења	Програма

Програм контроле и смањења популације паса и 
мачака луталица неопходно је спровести у две фазе.

Да би овај Програм дао своје праве ефекте, након 
његовог усвајања, потребно је спровести прву фазу која 
би обухватала следеће активности: 

• Израда Пројекта масовног обележавања, 
евидентирања  и вакцинације паса и мачака

• Израда Пројекта стерилизације невласничких и 
власничких паса и мачака.

• Израда Пројекта адаптације и опремања 
прихватилишта

• Израда Пројекта информисања и едукације 
грађана

• Израда Пројекта удомљавања и усвајања 
напуштених паса и мачака

• Обезбеђивање неопходне опреме за службу 
зоохигијене

• Континуирано образовање и заштита радника и 
свих запослених у зоохигијенској служби

• Контрола и санкционисање неодговорних 
власника у сарадњи са општинским комуналним и 
републичким ветеринарским инспекцијама – по систему 
“од врата до врата”

• Сарадња ветеринара, предузећа које управља 
прихватилиштем, инспекције, локалне управе, грађана, 
удружења за заштиту животиња, комуналне инспекције 
и медија.

Друга фаза спровођења овог Програма би 
подразумевала стабилизацију популације паса луталица 
и  контролу над њиховим  здравственим стањем .

У овој фази ће се Зоохигијенска служба бринути о 
популацији паса луталица, чији број би био у стагнацији, 
а са тежњом да се улични пси налазе под контролом или 
буду смештени у прихватилиште. Предвиђа се у овој 
фази и покретање Пројекта удомљавања напуштених 
паса и мачака. Значајно би било да се  у овој фази на јавне 
површине враћају само пси који су прошли третман, да 
су обележени, евидентирани, стерилисани, вакцинисани 
и видљиво обележени препознатљивом огрлицом, 
односно да заживи спровођење CNR програм.

Неопходно је да власници кућних љубимаца буду 
упознати са обавезама и правима из закона, са циљевима 
и мерама контроле популације кућних љубимаца, јер 
популација кућних љубимаца има директан утицај на 
популацију напуштених животиња које се слободно 
крећу на јавним површинама у граду, свим насељима и 
викенд насељима, стварајући проблемеу свом окружењу. 
Када су животиње прописно обележене и регистроване, 
стварају се услови за лако и брзо проналажење правог 
власника, који ће се много теже одлучити да одбаци или 
напусти свог љубимца, ако зна да су казне значајне, као 
и трошкови хватања и евентуално насталих штета од 
напада на људе и домаће животиње.

Локална самоуправа, кроз примену прописаних 
мера и доношења одговарајућих скупштинских одлука 
ће доћи  до дугорочног решења по питању контроле и 
смањења популације напуштених паса и мачака.

8.	 		ПЛАН	СМАЊЕЊА	БРОЈА	УЈЕДА	ПАСА	
И	МАЧАКА

Уједи паса и мачака представљају озбиљан проблем 
за јавно здравље сваке локалне самоуправе. Ризику 
уједа су највише изложена мала деца и старији људи, 
али и радници комуналних предузећа и поште који због 
природе свог посла могу доћи у контакт са власничким 
и невласничким псима.

Без обзира на програме који се спроводе, повреде 
нанесене уједима, никад се не могу свести на нулу, јер 
суживот људи и паса у насељеним местима нераздвојив.
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Проактивни приступ решавању овог проблема 
обухвата превентивне мере које би спречиле настајање 
уједа од стране паса и мачака. Оне се састоје од 
обуке предшколске и школске деце , али и осталог 
становништва које може бити директно угрожено.

План превенције уједа паса и мачака садржи оне мере 
које су потребне да би се смањио број уједа на нивоу једне 
локалне самоуправе. Те мере су свеобухватне и односе 
се пре свега на упознавање становништва на околности 
и узроке у којима пси наносе повреде. Ове мере се 
морају спроводити континуирано, са циљем да се број 
уједа спусти испод једног уједа на хиљаду становника, 
Општине Инђија.Основни принципи оваквог плана су:

 -Регистрација свих паса на подручју.
 -Доношење општинске одлуке о држању и 

извођењу паса.
 -Испитивање сваког инцидента и уједа пса.
 -Контрола паса који се крећу и излазе без 

надзора власника.
 -Успостављање карантина за псе који нанесу 

повреду.
 -Сакупљање свих релевантних података и 

њихова анализа.
 -Едукација о одговорном власништву.
 -Контрола опасних паса и контрола ризичних 

власника.
 -Континуирано спровођење свих наведених 

мера.

Један од најважнијих аспеката плана јесте и обука 
деце. Већина деце без страха прилази животињама, 
али су деца често склона наглим покретима, што свака 
животиња може да протумачи као напад или неку 
врсту угрожавања. Зато, обуку деце треба започети у 
најранијим узрастима. 

9.	 		ЗАКЉУЧАК

Сваки  пас или мачка који се нађу на јавној површини 
без контроле власника представља опасност за грађане, 
а одговорност за све што они изазову је у надлежности 
локалне самоуправе.

Ради превазилажења наведене ситуације, а у складу 
са позитивним законским прописима, овим Програмом 
су предложене  мере чији је циљ решавање проблема 
паса и мачака луталица односно смањење њиховог броја 
на јавним површинама .

Овај Програм објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број: 352-270/2015-I      Председник
Дана: 10. септембра 2015. године                                                                                          
Инђија                                           Александар Ковачевић,с.р.

                             

832
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању 

и осигурању за случај незапослености  («Службени 
гласник РС» број 36/09 и 88/10), и члана 37. став 1. тачка 
4. Сатута општине Инђија - преч. текст («Службени лист 
општине Инђија»,  број  9/13) и Мишљења Савета за 
запошљавање општине Инђија, бр. 06-121/2015-II-2 од 
7. септембра 2015 године

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 
дана 10. септембра 2015. године доноси,

ИЗМЕНЕ	АКЦИОНОГ	ПЛАНА	
ЗАПОШЉАВАЊА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

ЗА	2015.	ГОДИНУ

У  Акционом плану запошљавања општине Инђија 
за 2015. годину („Службени лист општина Срема“ 
број 02/15) тачка 6. „ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР 
МЕРА ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА“, мења се и гласи: 

„6.	ФИНАНСИЈСКИ	ОКВИР	МЕРА	
ПОЛИТИКЕ	ЗАПОШЉАВАЊА	И	ИЗВОРИ	
ФИНАНСИРАЊА	

Акционим планом запошљавања, за реализацију 
мера активне политике запошљавања у 2015. години, а у 
складу са  Одлуком о буџету за 2015. годину („Службени 
лист Општине Инђија“ бр.14/14), планира се укупни 
износ потребних средства од 4.500.000  динара.

Национални акциони план запошљавања за 
2015. годину, дефинише критеријуме за учешће у 
финансирању из републичког буџета, програма или мера 
активне политике запошљавања предвиђених локалним 
акционим планом запошљавања.

Такође, Акционим планом АП Војводине за 
2015. годину дефинишу се критеријуми за учешће у 
финансирању из буџета АП Војводине, програма или 
мера активне политике запошљавања предвиђених 
локалним акционом планом запошљавања.

План распореда укупно планираних средстава 
за реализацију програма и мера активне политике 
запошљавања у општини Инђије у 2015. године је 
приказан у следећој табели:
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Редни	број
Програм	или	мера	
активне	политике	
запошљавања

Планирани	износ	средстава	за	подстицај	
запошљавања Планирани	обухват	

лица
Буџет	општине	

Инђија
Учешће	%

1 Програм обављања  
стручне праксе

2.350.000,00 78,33 7

2 Програм јавних 
радова

650.000,00 21,67 7

Укупно	у	2015.	години 3.000.000,00 100,00 14

Oве Измене Акционог плана објавити у „Службеном листу општина Инђија“.

Број:	10-6/2015-I				 	Председник
Датум:	10.	септембра	2015.	године.
Инђија																															 	 	 	 	 	 						Александар	Ковачевић,с.р.

833        
На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 

број 9/13) и  Препоруке мера за остваривање равноправности  број 021-02-69/2015-02  од 01.04.2015. године, коју је 
донела Повереница за заштиту равноправности,

 Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 10. септембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О	УВОЂЕЊУ	НЕДИСКРИМИНАТОРНЕ	РОДНЕ	ТЕРМИНОЛОГИЈЕ	У	АКТЕ

СВИХ	ОРГАНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Члан	1.
 У  свим актима органа општине Инђија и то: одлукама, правилницима, програмима, стратегијама, 

плановима, решењима, закључцима, пословницима, препорукама и свим другим донетим важећим актима, као и 
у актима којима се уређују,службене позиције и функције, уводи се недискриминаторна родна терминологија и то 
тако:

 1. да све именице које се користе у овим актима у мушком роду а имају и женски род, подразумевају и 
истовремено обухватају и именице у женском роду;

 2. да се именице које означавају службене позиције и функције у општини Инђија користе у облику који 
изражава пол лица које је њихов носилац.

Члан	2.
 У службеној комуникацији органа општине Инђија,  користиће се називи у облику који изражавају пол 

лица које је њихов носилац.
Члан	3.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	011-1/2015-I	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Председник
Дана:10.	септембра	2015.године																																																															
Инђија																																																																										 												 	 	 									Александар	Ковачевић,с.р.
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834
На основу члана 37.став1.тачка 6. Статута општине 

Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ број 9/13),

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 
дана 10. септембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О	СТАВЉАЊУ	ВАН	СНАГЕ	ОДЛУКЕ	О		

КОРИШЋЕЊУ	ПОСЛОВНОГ							ПРОСТОРА	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

Члан	1.
Ставља се ван снаге Одлука о  коришћењу пословног 

простора општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 2/98  и 9/98).

Члан	2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:361-16/2015-I
Дана:	10.	септембра	2015.	године																																								Председник,
Инђија				 	 			Александар	Ковачевић,с.р.		
 
835

На основу члана 15. став 1.тачка 4. и члана 33. став 
1.тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“ број 111/09, 92/11 и  93/12), члана 3.став 
1. алинеја 4. Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ број 1/12) и члана 37.став.1 тачка 31. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“ број 9/13),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
10. септембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
И	ИЗМЕНИ	ОДЛУКЕ	О	ОБРАЗОВАЊУ	
ОПШТИНСКОГ	ШТАБА	ЗА	ВАНРЕДНЕ	

СИТУАЦИЈЕ	НА	ТЕРИТОРИЈИ	ОПШТИНЕ	
ИНЂИЈА

I
У Одлуци о образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“ број 6/11, 11/11 и 
„Службени лист општине Инђија“ број 9/12 и 11/12, 
7/14 и 11/14)  у тачки I став 2. алинеја 4. - Чланови 
Општинског штаба, под редним бројем 14. уместо 
Душана Пилиповића, именује се Богдан Чинку.

II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-152/2015-I
Дана,	10	.септембра	2015.године																																		Председник
Инђија																																										Александар	Ковачевић,с.р.

836
На основу члана 37.став1.тачка 6. и члана 108.Статута 

општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ број 9/13) и члана 131.Пословника  
Скупштине општине Инђија („Службени лист општна 
Срема“, број 12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10)

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 
10. септембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
 Славица Ђукановић Марјановић дипломирани 

правник, запослена у Општинској управи општине 
Инђија, на  радном месту начелника Одељења за правне 
и скупштинске послове, поред послова свог радног 
места, обављаће и послове секретара Скупштине, док 
траје привремена спреченост за рад проузрокована 
болешћу, постављеној секретарки  Скупштине општине.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-151/2015-I
Дана:	10.	септембра	2015.	године															Председник
Инђија		 	 								Александар	Ковачевић,с.р.

837
На основу члана 49. став 1. и 2. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/12), члана 15. 
став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Комуналац“ Инђија („Службени 
лист општине  Инђија“ бр.7/13 и 14/13)  и члана 37. став 
1. тачка 37. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
10. септембра  2015.године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ		О	

РАСПОДЕЛИ	ДОБИТИ	ЈАВНОГ	КОМУНАЛНОГ	
ПРЕДУЗЕЋА	„ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	ЈП	

ИНЂИЈА

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити, 

коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Водовод и канализација“ ЈП Инђија, на 
седници одржаној 29.јуна 2015.године,заведена под  
бројем:1969, којом се врши расподела нето добити по 
финансијским изештајима  за 2014.годину.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	40-894/2015-I-1	 						 	 Председник
Дана:	10.	септембра	2015.	године	
И	н	ђ	и	ј	а	 	 									Александар	Ковачевић,с.р.
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838
На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-

пречишћен текст („Службени лист општине Инђија 
бр.9/2013), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
10. септембра  2015. године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
 

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ПРОЈЕКЦИЈУ	
ФИНАНСИЈСКОГ	ПЛАНА,ОДНОСНО	РАСХОДА	
ЗА	СРЕДСТВА	ПРОЈЕКТОВАНА	У	БУЏЕТУ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	ОПРЕДЕЉЕНА	ЗА	

ДЕЛАТНОСТ	ДОМА	ЗДРАВЉА	У	2015.	ГОДИНИ	

I
Даје се сагласност на Пројекцију измене и допуне 

финансијског плана, односно расхода за средства 
пројектована у буџету општине Инђија опредељена за 
делатност Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ 
Инђија у 2015. години броj:01-1541/2, који је донео 
Управни одбор Дома здравља на седници одржаној 
03.августа 2015.године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	40-1042/2015-I-1		 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана,	10.	септембра	2015.	године	
И	н	ђ	и	ј	а		 										 			Александар	Ковачевић,с.р.

839
На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута општине 

Инђија – пречишћени текст („Службени лист општине 
Инђија“ број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
10. септембра 2015. године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е	

О	РАЗРЕШЕЊУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	ИЗДАВАЊЕ	
ПОСЛОВНОГ	ПРОСТОРА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

I
 Разрешава се Комисија за издавање пословног 

простора Општине Инђија, у саставу:

1. Љубица Милосављевић – председник, 
2. Десимир Ћеранић – члан, 
3. Иванка Живковић – члан, 
4. Стеван Козбашић – члан,
5. Ивана Бабин – члан.

II
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

Број:	02-153/2015-I	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	10.	септембра	2015.	године
И	н	ђ	и	ј	а		 	 			Александар	Ковачевић,с.р.

840
На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута 

општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 6. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“ бр. 24/12 и 48/15), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
дана 10. септембра  2015. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	ДАВАЊЕ	У	
ЗАКУП	НЕПОКРЕТНИХ	СТВАРИ	У	ЈАВНОЈ	

СВОЈИНИ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈЕ

I
У састав Комисије за давање у закуп непокретних 

ствари у јавној својини Општине Инђија, именује се:
1. Јасмина Радојчић – за председника,
2. Десимир Ћеранић – за члана,
3. Весна Поповић – за члана,
4. Стеван Козбашић – за члана,
5. Вера Каплар – за члана.

II
Задатак Комисије је да спроведе поступак давања 

у закуп непокретних ствари у јавној својини Општине 
Инђија, објави оглас о спровођењу поступка јавног 
надметања или прикупљања писмених понуда за давање 
у закуп, утврди редослед понуђача и упути предлог 
одлуке о давању у закуп најповољнијем понуђачу 
Скупштини општине на одлучивање.

III
Мандат Комисије траје две године.

IV
Накнаду за рад председника и чланова ове Комисије 

одредиће Комисија за кадровска и административна 
питања, у складу са чланом 7. Одлуке о накнадама 
одборника и чланова сталних радних тела Скупштине 
општине и чланова Општинског већа општине Инђије 
(„Службени лист општина Срема“ бр. 26/04, 13/05, 
28/05, 28/06, 20/07, 12/09 и „Службени лист општине 
Инђија“ бр. 12/12).

V
Стручне и административне послове за потребе 

Комисије обавља Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине.

VI
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:		02-154/2015-	I																																																																																			Председник,	
Дана:	10.	септембра		2015.	године																																									
Инђија			 	 Александар	Ковачевић,с.р.
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841
На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута општине 

Инђија – пречишћени текст („Службени лист општине 
Инђија“ број 9/13), и члана 4. и 6.  Одлука о утврђивању 
назива улица и тргова  („Службени лист општина 
Срема“, број 11/2004).

Скупштина Општине Инђија на седници одржаној 
10. септембра 2015. године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е	
О	РАЗРЕШЕЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	КОМИСИЈЕ	ЗА	

УТВРЂИВАЊЕ	НАЗИВА	УЛИЦА	И	ТРГОВА

I 
Ана Прибић, разрешева се дужности члана Комисије 

за утврђивање назива улица и тргова.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

Број:02-155/2015-I	 	 									Пр	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана,	10.	септембра	2015.	године
И	н	ђ	и	ј	а		 	 								Aлександар	Ковачевић,с.р.

842
На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута 

општине Инђија – пречишћени текст („Службени лист 
општине Инђија“ број 9/13), и члана 4. и 6. Одлука о 
утврђивању назива улица и тргова („Службени лист 
општина Срема“, број 11/2004).

Скупштина Општине Инђија на седници одржаној 
10. септембра  2015. године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е	
О	ИМЕНОВАЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	КОМИСИЈЕ	ЗА	

УТВРЂИВАЊЕ	НАЗИВА	УЛИЦА	И	ТРГОВА

I 
 Мануела Симић, именује се за члана  Комисије 

за утврђивање назива улица и тргова.

II
Мандат именоване траје до истека мандата  Комисије.

III
Задатак Комисије  регулисан је одредбама Одлуке 

о утврђивању назива улица и тргова на територији 
општине („Службени лист општина Срема“, број 
11/2004).

IV
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине 

Инђија». 

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

Број:02-156/2015-I	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана,	10.	септембра		2015.	године
И	н	ђ	и	ј	а		 	 				Aлександар	Ковачевић,с.р.

843
На основу члана 35. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“ број 119/12,116/13), члана 
32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07) и  члана 37. став 
1. тачка 9 Статута општине Инђија-пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној  
дана 10. септембра 2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О	ПРЕСТАНКУ	МАНДАТА	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	

ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	ИНФОРМИСАЊЕ	„РАДИО	
ТЕЛЕВИЗИЈА	ИНЂИЈА“	ИНЂИЈА

I
Цвијетку Тадићу, професору из Инђије престаје 

мандат директора Јавног предузећа за информисање 
„Радио телевизија Инђија“ Инђија, са 10.септембром 
2015.године, због подношења оставке.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику РС“ и 

„Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-157/2015-I	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана,	10.	септембра	2015.	године,
И	н	ђ	и	ј	а	 																		Александар	Ковачевић,с.р.

844
На основу члана 42.став 1.тачка 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12) , 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07/ и члана 37. став 
1. тачка 9 Статута општине Инђија-пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној  
дана 10. септембра  2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О	ИМЕНОВАЊУ		ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ		
ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	

ИНФОРМИСАЊЕ	„РАДИО	ТЕЛЕВИЗИЈА	
ИНЂИЈА“	ИНЂИЈА

I
Радослав Ковачевић из Инђије, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа за информисање 
„Радио телевизија Инђија“ Инђија,  на период до шест 
месеци, почев од 11. септембра 2015.године.

II
Права и обавезе вршиоца дужности директора биће 

уређена Уговором о раду закљученим између Надзорног 
одбора Јавног предузећа за информисање „РТИ“ Инђија 
и вршиоца дужности директора.
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III
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику РС“ и  

„Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-158/2015-I           П р е д с е д н и к,
Дана, 10. септембра  2015. године,
И н ђ и ј а          Александар Ковачевић,с.р.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
845

На основу члана 55.став 5.Закона о водама ( „Сл.
гласник РС“број 30/10 и 93/12 ) , члана 4. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите на 
подручју општине Инђија    („Сл.лист општинe Инђија“ 
број 1/2012) и Наредбе о утврђивању Оперативног плана 
одбране од поплава за 2015.годину ( „ Сл.гласник РС „ 
број 16/2015),

Општинско веће Општине Инђија, на седници од  
02.септембра 2015.године , донело је :

ОПЕРАТИВНИ		ПЛАН	
ОДБРАНЕ	ОД		ПОПЛАВА	И	ЛЕДА	НА	ВОДАМА	II	
РЕДА	НА	ТЕРИТОРИЈИ		ОПШТИНЕ		ИНЂИЈА	ЗА	

2015.	ГОДИНУ

I		УВОД
Оперативни план одбране од поплава и леда  на 

територији општине Инђија доноси се за 2015. годину 
у складу са Општим планом за одбрану од поплава за 
период 2012-2018.године .

У ситуацијама када водостаји достигну такав ниво, 
да мере редовне и ванредне одбране од поплава, које су 
у надлежности Републике, нису довољне за отклањање 
опасности од поплава и када су атмосферске падавине 
таквог интезитета да надлежно водопривредно преузеће 
– ВП „Галовица“ својим потенцијалом (опрема, људство) 
није у могућности да отклони опасност од поплава, на 
територији општине Инђија, проглашава се ванредно 
стање и тада се спроводи Оперативни план.

Ванредно стање за одбрану од поплава које прети 
од унутрашњих вода, односно атмосферских падавина, 
проглашава се када, атмосферске падавине у критичном  
периоду буду таквог интезитета, да их постојећа каналска 
мрежа и градска канализација не могу преузети, а прети 
опасност по материјална добра и становништво. 

II		ГЕОГРАФСКИ	ПОЛОЖАЈ	ОПШТИНЕ	
ИНЂИЈА

Општина Инђија се налази у југоисточном делу Срема 
и заузима површину од 384 km.2 Смештена је на пола пута 
између Београда и Новог Сада, на месту где се укрштају два 
најзначајнија европска коридора: Коридор 10.(ауто пут Е-75) 
и Коридор 7 (река Дунав).

Општина обухвата 11 насељених места са четрнаест 
месних заједница. Насеља су: Инђија, Бешка,Нови Сланкамен, 
Нови Карловци, Крчедин, Чортановци, Марадик, Љуково, 
Стари Сланкамен, Јарковци и Сланкаменачки Виногради, 

у којима данас живи око 48.000. становника различитих 
националности. Рељеф општине карактеришу обронци 
Фрушке Горе који се протежу северним делом територије и 
плодна равница у јужном делу. 

III	ПРОЦЕНА	
УГРОЖЕНОСТИ	ТЕРИТОРИЈЕ	ОПШТИНЕ	

ИНЂИЈА	ОД	ПОПЛАВА

1.	 Спољне	воде
Територија Општине Инђија,уз десну обалу Дунава 

у дужини од 27.км. (ко Чортановци, ко Бешка, ко 
Крчедин и ко Стари Сланкамен) представља делимично 
угрожену зону од поплавних вода Дунава,мада се сва 
наведена насеља налазе на високој обали и не налазе 
се у Републичком општем плану за одбрану од поплава. 
Једина слаба тачка на подручју Општине инђија , када 
је реч о одбрани од поплава је Специјална болница „Др.
Боривоје Гњатић“ у Старом Сланкамену.Она се налази 
на самој обали Дунава у небрањеном делу. Плављење 
овог објекта се у прошлости није често дешавало, али су 
поплаве у току 2006. године у великој мери угрозиле овај 
објекат.  На територији Општине Инђија постоје и два 
вештачка језера и то у Марадику , језеро Шелевренац 
и у Јарковцима, Јарковачко језеро. Ова два језера имају 
урађене адекватне одводе воде у случају подизања 
водостаја и нема опасности од поплавног таласа који 
би оштетио делове насеља, у најгорем случају било би 
потопљено пољопривредно земљиште које се налази уз 
одводне канале ових језера.. 

Одбране од поплава спољних вода и одбрана од 
нагомилавања леда организује се према Оперативном 
плану одбране од поплава и спроводи се преко 
овлашћених  предузећа ЈВП „Воде Војводине“ и ВП 
„Галовица“ Земун.Територија општине Инђија припада 
водном подручју Дунава на територији АП Војводине. 

2.	 Унутрашње	воде	
У оквиру мелиорационог подручја Општине Инђија 

налази се међусобно повезани хидромелиорациони 
систем канала, којим се врши одводњавање сувишних 
вода са пољопривредног и грађевинског земљишта са 
њихових сливних површина. На територији Општине 
Инђија сувишне воде усмерене су највећим делом 
на поток „Патка“, а мањим делом на поток Јарачка 
Јарчина. Поток Патка је брдски поток дужине 48,550 
км, са укупном дужином слива 105,525 км.Укупна 
површина сливног подручја износи 31.249,15 ха. Степен 
каналисаности овог слива је 3,59м/ха. Поток Патка 
протеже се од села Чортановци у Општини Инђија до 
села Стари Бановци у Општини Стара Пазова, где се 
улива у Дунав. Поток Јарачка Јарчина се протеже од 
села Марадик у општини инђија, до села Краљевци у 
Општини Рума.

Каналску мрежу ван подручја насеља Општине 
одржава ВП „Галовица“ из Земуна.

ВП „Галовица“ врши одбрану од поплава унутрашњих 
вода на објектима и постројењима хидромелиорационих 
система за одводњавање и другим објектима, који су 
функционално везани за те системе а на којима имају  и 
права управљања.
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Одбрану од поплава унутрашњих вода на објектима и постројењима хидромелиорационих система за 
одводњавање, којима не управља ВП „Галовица“, а који су фукнционално везани за те системе за одводњавање, 
врши власник или корисник објекта (општина), по налазима службе одбране у полавама надлежног водопровредног 
предузећа.

Детаљан елаборат подземних вода налази се као основни део Општег плана одбранe од поплава и леда на 
територији општине Инђија за период од 2008. – 2012. године.

IV	ОПЕРАТИВНИ	ПЛАН	
ОДБРАНЕ	ОД	ПОПЛАВА	И	ЛЕДА	ЗА	2015.	ГОДИНУ

САДРЖИ:

А)  Руковођење одбраном од поплава
Б)  Имена одговорних лица и називе предузећа, организација и установа, који се задужују за оперативно 

спровођење одбране од поплава и леда на подручју општине Инђија
В) Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације за оперативно спровођење одбране од поплава и леда 

на подручју општине Инђија
Г) Обезбеђење особља за редовну и ванредну одбрану од поплава и леда на подручју Општине Инђија
Д)  Финансирање одбране од полава

         А.	РУКОВОЂЕЊЕ	ОДБРАНОМ	ОД	ПОПЛАВА	И	ЛЕДА

Ванредну одбрану од поплава проглашава Председник Општине, Одлуком о проглашењу ванредног стања.
Одлуком о проглашењу ванредне одбране од поплава, активира се Општински штаб за одбрану од поплава и 

леда, који преузима све послове организације и спровођења мера за одбрану од поплава.
У организационој структури Општинског штаба посебну улогу има Главни руководилац одбране од поплава, 

као и представници водопривредних предузећа, као стручна лица, која најбоље могу оценити размере поплава, 
проценити хидролошку ситуацију, тендеције промена, као и техничке могућности одбране од великих вода. 

Оперативним планом одбране од поплава Републике Србије за 2015. год.(Службени гласник. РС бр. 16/2015), 
одређена су лица и надлежна предузећа за организовање и спровођење одбране од поплава за подручје Републике 
Србије, тако да  су у делу  који се односи на  подручје општине Инђија, односно водно подручје Дунав, одрећени:

1. за руководиоца одбрана од поплава за  водно подручје:

Божидар	Белош
моб.	066/850-93-35,	021/488-14-65,	факс	021/557-379
		E-mail:	bbelos@vodevojvodine.com

за	заменика	руководиоца	одбране	од	поплава	:
																									Раде	Марчетић,	
																									моб.	066/331-032,	021/488-14-67
																									E-mail:	rmarcetic@vodevojvodine.com

за	надлежно		водопривредно	предузеће	за	водно	подручје:
ЈВП	„ВОДЕ	ВОЈВОДИНЕ”,	Булевар	Михајла	Пупина	25,	Нови	Сад
																								тел.	021/488-14-40,	021/488-14-39,	факс	021/557-763
																								E-mail:	melioracije@vodevojvodine.com
																								WЕВ	sajt:	www.vodevojvodine.com

2.	 за	надлежно	водопривредно	предузеће	за	спровођење	мера	редовне	и	ванредне	одбране	од	поплава:	
																								ВП	„ГАЛОВИЦА”,	Земун
																								тел.	011/219-00-30,	факс	011/219-33-10,	
																								E-mail:	office@galovica.co.rs

                       

A.1.	ОПШТИНСКИ	ШТАБ	ЗА	ОДБРАНУ	ОД	ПОПЛАВА	И	ЛЕДА

Решењем Председника Општине Инђија број. 02-318-2008-II од 03.12.2008. године и 
бр. 02-136/2010-II  од 07.12.2010. године
Именован је Општински штаб за одбрану од поплава, који спроводи и организује одбрану од поплава и леда на 

територији Општине Инђија, у саставу:
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Редни број Функција у штабу Презиме и име Телефон Функција/Радно место
1. Командант штаба Филиповић Петар 022/561-311 Председник општине Инђија

2. Заменик 
команданта штаба Белош Божидар 021-488-1465

Главни руководилац за одбрану од 
поплава и леда на Инђијском делу 

Дунава

3. Заменик 
команданта штаба

Ковачевић 
Александар 022/561-322 Председник СО Инђија

4. члан штаба Чанковић Милена 011-219-0030 Директор ВП „Галовица“ Земун

5. члан штаба Дошен Драган 022/560-842 Директор ЈКП „Водовод и 
канализација“

6. члан штаба Пувача Славко 022/561-002 Директор ЈКП „Комуналац“ Инђија

7. члан штаба Бошњаковић 
Бранимир 022/561-321 Начелник ПС Инђија

8. члан штаба Кнежевић Милан 022/560-839 Руководилац ватрогасне јединице 
Инђија

9. члан штаба Петровић Др. Васа 022/561/282 
022/560-508

Директор  Дома здравља „Др. Милорад 
Мика Павловић“ Инђија

10. члан штаба Ђуришић Светозар 022/591-426 
022/591-398

Директор Спец.болнице „Др.Боривоје 
Гњатић“    Стари Сланкамен

11. члан штаба Бодирожа Милан 022/561-311 Заменик председника oпштине Инђија

12. члан штаба Божић Милорад 022/561-322 Начелник Општинске управе Општине 
Инђија

13. члан штаба Чинку Богдан 022/561-242 Директор ПЈ „Електровојводина“ 
Инђија

14. члан штаба Суџум Добривоје 022/552-157 Директор ЈП „Ингас“ Инђија
15. члан штаба Калинић Слободан 022/561-322 Сарадник на пословима одбране и ЦЗ.

16. члан штаба Ћурувија Урош 022/561-112 Директор Дирекције за изгадњу 
Општине Инђија

17. Члан штаба Председници Савета 
месних заједница

У циљу спровођења одбране од поплава, Општински штаб за ванредне ситуације  врши следеће послове:
• преузима руковођење одбраном од поплава од надлежног водопривредног предузећа (ВП „Галовица“) и 

преузима руковођење људством и механизацијом којим они располажу.
• ангажује савете МЗ и издаје им наређења о мерама које треба предузети за заштиту од поплава,
• организује непрекидно дежурство у Штабу,
• путем Центра за обавештавање и дежурног у Штабу прима информације од овлашћених осматрача о стању 

водостаја,
• на предлог одговорних лица из ЈВП „Воде Војводине“ и ВП „Галовица“ издаје одговарајућа упозорења и 

наређења правним лицима и грађанима о потенцијалним опасностима и потреби предузимања конкретних мера за 
спречавање поплава, односно санирање последица насталих поплавама,

• путем свих расположивих средстава информисања, непрекидно даје информације о стању и мерама које 
треба предузети за одбрану од поплава,

• по потреби доноси одлуку за ангажовање расположиве исправне механизације од свих власника, по основу 
радне обавезе, ради организације одбране од поплава,

• по потреби подноси захтев Министарству одбране за ангажовање специјалних јединица и јединица опште 
намене цивилне заштите ради организације одбране од поплава,

• по потреби се обраћа са захтевом за помоћ надлежној јединици Војске Србије и надлежној     
     јединици МУП – а у полицијској станици   Инђија,
• издаје налоге за ангажовање комуналних, здравствених и других стручних служби, ради предузимање мера 

у зависности од дате ситуације,
• у случају потребе организације евакуације грађана, смештање материјалних средстава и организује њихово 

збрињавање
• организује пружање материјалне и сваке друге помоћи правним лицима и грађанима за ублажавање и 

отклањање последица поплава.
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Основни задатак Општинског штаба за ванредне ситуације  састоји се у координацији свих субјеката одбране и 
синхронизованом спровођењу свих планираних мера заштите од вода и леда.

У организационој структури Штаба посебну улогу има главни руководилац одбране, који усклађује активности 
свих учесника у одбрани од поплава, затим представници водопривредних организација, као стручна лица која 
најбоље могу оценити размере поплаве, хидролошке услове водотока и тенденцију промена, као и техничке 
могућности одбране од великих вода.

Штаб мора бити лоциран изван, непосредно угрожене зоне од поплава, због опасности од могуће изолације или 
могућности евентуалне евакуације. Потребно је да Штаб поседује оптималне услове комуникације а то значи да 
објекат у којој је смештен Штаб мора поседовати телефонске, радио везе, телекс као и остале техничке капацитете.

Штаб руководи свим активностима, почевши од првог упозорења и најаве поплаве, до проглашења престанка 
опасности. У току трајања одбране, Штаб мора бити стално у мобилном стању, са максималним степеном 
приправности за преузимање свих потребних мера заштите од вода.

А.2.		РАДНЕ	ГРУПЕ	ШТАБА	ЗА	ОДБРАНУ	ОД		ПОПЛАВА	И	ЛЕДА	
У циљу оперативне помоћи, Општински штаб за одбрану од поплава и леда организује радне групе  и то :

Ред. број Назив радне групе Председник радне групе Телефон/ Факс
1. Радна група за обезбеђење саобраћаја и веза Бошњаковић Бранимир 022/561-521
2. Радна група за комуналне послове у угроженим 

подручјима 
Пувача Славко 022/561-002, 

510 - 002
3. Радна група за здравствену заштиту Петровић Васа 022/561-282

022/560-508
4. Радна група за снабдевање Бодирожа Милан 022/561-311
5. Радна група за евакуацију становништва Миловановић Душан 022/561-322
6. Радна група за мобилизацију Калинић Слободан 022/561-322

Задаци радних група при Штабу за одбрану од поплава и леда су :

1. Радна група за обезбеђење саобраћаја и веза има задатак да обезбеди регулисање саобраћаја, организује превоз 
механизације, материјала и људства, превоз евакуисаног становништва, поправку путева , ангажовање пловних 
објеката, обезбеђење телекомуникационе и радио везе, агрегата који служе за обезбеђење осветлења на местима где 
се изводе интервентни радови и дају информације Штабу о стању на терену.

2. Радна група за комуналне делатности има задатак да решава комуналне проблеме у граду и насељима 
угроженим поплавама, да обезбеди питку воду, одвођење отпадних вода, одржавање саобраћајница, спасавање 
материалних добара и објеката склоних рушењу.

3. Радна група за здравствену заштиту има задатак да обезбеђује санитетску заштиту становништва и радника 
који раде у одбрани од поплава, врши заштиту евакуисаног становништва, контролу јавних објеката за снабдевање 
пијаћом водом и слично.

4. Радна група за снабдевање има задатак да организује снабдевање становништва и радника који раде у одбрани 
од поплава, врши прихват и смештај угроженог становништва, снабдевање радних група потребним материјалом 
и алатом.

5. Радна група за евакуацију са угроженог дела подручја има задатак да организује евакуацију и прихват 
угроженог становништва и материјалних добара и организује њихов смештај.

6. Радна група за мобилизацију има задатак да се стара о формирању радних група и средстава за рад и у том 
смислу сарађује са Штабом.  

У радне групе ангажују се стручњаци разних профила и њихов број се одређује у зависности од обима и задатака 
радних група.                                                                                                                                                
 

Б.		ПРЕДУЗЕЋА,	ОРГАНИЗАЦИЈЕ	И	УСТАНОВЕ	
ЗАДУЖЕНИ	ЗА	ОПЕРАТИВНО	СПРОВОЂЕЊЕ	ОДБРАНЕ	ОД	ПОПЛАВА	И	ЛЕДА	НА	ПОДРУЧЈУ	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

У циљу спровођења Плана одбране од поплава и леда општине Инђија посебно мера утврђених у тачки 2., 
подтачка 3.- одређују се предузећа, организације и установе који се задужују за оперативно спровођење одбране од 
поплава и леда на подручју општине Инђија, као и лица за руковођење, одређена као одговорна лица:
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Ред. број Назив организације, 
предузећа, установе

Адреса Тел./факс Име и презиме одговорног лица

1. ВП „Галовица“
Земун, 

Авијатичарски трг 
бр. 10

011/ 219 33 10 Милена Чанковић

2. ЈКП Комуналац 
Инђија

Војводе Степе 20. 
Инђија

022/561-002, 
022/561-343 Славко Пувача

3. JП „Водовод и 
канализација“ Инђија

Војводе Степе 48. 
Инђија

022/560-842, 
022/561-312 Драган Дошен

4. Дом здравља „Мика 
Павловић“ Инђија

Српскоцрквена 5. 
Инђија

022/561-282, 
022/560-508 Васа Петровић

5.

Специјална болница 
„Др.Боривоје 

Гњатић“ Стари 
Сланкамен

Др.Боривоје Гњатић 
52. Стари Сланкамен

022/591-426, 
022/591-398 Светозар Ђуришић

6.

МУП Србије 
Полицијска  Управа - 
Сремска  Митровица 

ПС Инђија

Краља Петра I 19. 
Инђија 022/561–321 Бранимир Бошњаковић

7.
МУП Србије 

ватрогасна јединица 
Инђија

Дунавска 2. Инђија 022/560–839 Милан Кнежевић

8. МЗ Инђија Војводе Степе 38. 
Инђија 022/551–033 Председник савета МЗ 

9. МЗ Бешка Бешка 022/270–039 Председник савета МЗ 
10. МЗ Чортановци Чортановци 022/580–004 Председник савета МЗ 
11. МЗ Јарковци Јарковци 022/504–808 Председник савета МЗ 
12. МЗ Крчедин Крчедин 022/500–230 Председник савета МЗ 
13. МЗ Љуково Љуково 022/587–848 Председник савета МЗ 
14. МЗ Марадик Марадик 022/506–607 Председник савета МЗ 
15. МЗ Нови Карловци Нови Карловци 022/584–011 Председник савета МЗ 
16. МЗ Нови Сланкамен Нови Сланкамен 022/591–639 Председник савета МЗ 
17. МЗ Стари Сланкамен Стари Сланкамен 022/586-600 Председник савета МЗ 

18. МЗ Сланкаменачки 
Виногради

Сланкаменачки 
Виногради 022/591-310 Председник савета МЗ 

В.ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ	АЛАТА,	МАТЕРИЈАЛА,	ОПРЕМЕ	И	МЕХАНИЗАЦИЈЕ	ЗА	ОПЕРАТИВНО	
СПРОВОЂЕЊЕ	ОДБРАНЕ	ОД	ПОПЛАВА	И	ЛЕДА	

НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Рде. Бр. Механизација Ознака - тип Кол. Одговорно лице у правном лицу
А ВП	„ГАЛОВИЦА“	–ЗЕМУН	–	АВИЈАТИЧАРСКИ	ТРГ
01 Багер 4

МИЛЕНА 
ЧАНКОВИЋ 

02 Булдожер 3
03 Трактор 2
04 Теретна возила – 

камион
4

05 Пумпе – покретне 2
06 ДЕ-агрегати 2
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Б ЈКП	„КОМУНАЛАЦ“	ИНЂИЈА
01 Ровокопач „BOBCAT 323“ 1

СЛОБОДАН 
КРТЕНИЋ

02 Гусеничар ТG 110 1
03 Комбинована машина “NЕWHОLDNS” 1
04 Камион теретни „Sтеуеr“ 1
05 К а м и о н ц и с т е р н а -

фекалац
FAP 1

В ЈКП	„ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	ИНЂИЈА
01 Ровокопач BOBCAT S175 1

ДРАГАН 
ДОШЕН

02 Ровокопач BOBCAT 323 1
03 Kамион FAP 14-14 CK 1
04 Цистерна за воду FAP 13 FF 1
05 Камион Застава зета  

З-АД50.9
1

06 Ровокопач Wenieri IN-85 1
07 Камиони IVEKO 2
08 Пумпе Електроковина VCG 

1010 (5,5 KW)
2

09 Пумпе Eлектроковина VCG 
525

1

Г.		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	ОСОБЉА	ЗА	
РЕДОВНУ	И	ВАНРЕДНУ	ОДБРАНУ	ОД	ПОПЛАВА	И	ЛЕДА

Републичким оперативним планом одбране од поплава, техничко особље и радна снага надлежног водопривредног 
предузећа „Галовица“ Земун, задужени су за спровођење одбране од поплава, са потрбном механизацијом и материјалом, 
да изврше све задатке у условима редовне и ванредне одбране од поплава на територији општине Инђија.

У условима проглашења ванредног стања, ова механизација и радна снага могу бити недовољне за предузимање свих 
потребних мера, па је неопходно ангажовати сву расположиву механизацију других предузећа са територије Општине, а 
радну снагу по основу радне обавезе.

Д.		ФИНАНСИРАЊЕ	ОДБРАНЕ	ОД	ПОПЛАВА

Финансирање Одбране од поплава у условима редовне и варедне одбране од поплава, обезбеђује се из накнаде 
за одводњавање од ЈВП „Воде Војводине“ тј. из Фондова Републике Србије.

Само у изузетним случајевима и то за интервенције, које се не могу одложити, уз сагласност председника 
општине Инђија обезбедиће се неопходна средства из буџета Општине Инђија.

Оперативни план одбране од поплава на водама другог реда на територији општине Инђија за 2015.годину 
објавити у „ Службеном листу општине Инђија „ . 

О	П	Ш	Т	И	Н	А			И	Н	Ђ	И	Ј	А
Општинско	веће

Број:87-3/2015-III                       Председавајући,
Дана:02. Септембра 2015.године                                                                                        заменик Председника општине                            
Инђија                                              Милан Бодирожа,с.р.
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На основу  члана 26. Пословника о раду Општинског 

већа („Сл.лист општина Срема, бр. 40/08, 41/09, 15/10 и 
20/10),  разматрајући  услове за учешће на јавном  конкурсом 
за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама 
са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката 
из области електронских комуникација и информационог 
друштва, који је расписао  Покрајински секретаријат  за  
привреду, запошљавање и равноправност полова дана  
01.09.2015. године,

Општинско веће општине Инђија је дана  
14.септембра 2015.године,  донело 

О	Д	Л	У	К	У

I
Општина Инђија приступа реализацији Пројекта видео 

надзора и бесплатног интернета у општини Инђија, у складу 
са условима Јавног  конкурса за  доделу бесповратних 
средстава  локалним самоуправама са територије АП 
Војводине за суфинансирање пројеката из области 
електронских комуникација и информационог друштва, 
који је расписао Покрајински секретаријат  за  привреду, 
запошљавање и равноправност полова дана  01.09.2015. 
године,  пријавом  наведног пројекта  на  конкурс.

II
Утврђује се да неопходна средства за сопствено 

учешће Општине Инђија у реализацији пројекта из тачке 
I ове Одлуке износе 650.000,00 динара ( са ПДВ-ом), 
што представља  13,7 % од укупне вредности пројекта 
која износи  4.750.000,00 динара ( са ПДВ-ом).

Средства сопственог учешћа из става 1. ове тачке, 
обезбеђена су у буџету Општине Инђија за 2015.годину.

III
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:09-2/2015-III         Председник,
Дана:14.септембра 2015.године 
И н ђ и ј а                                       Петар Филиповић,с.р.             

847
На основу члана 7. став 1. алинеја 1. Одлуке о 

финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета Општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13),

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 27.августа 2015. године, донело је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	УТВРЂИВАЊУ	ОКВИРНОГ	ИЗНОСА	ПО	

БЛИЖИМ	НАМЕНАМА
ЗА	ФИНАНСИРАЊЕ	ПОСЕБНИХ	ПРОГРАМА	ИЗ	

БУЏЕТА
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	РАДИ	ОСТВАРИВАЊА

ПОТРЕБА	И	ИНТЕРЕСА	ГРАЂАНА	У	ОБЛАСТИ	
СПОРТА

I
УТВРЂУЈЕ СЕ износ од 1.500.000,00 динара за 

финансирање посебних програма из буџета Општине 
Инђија ради остваривања потреба и интереса грађана у 
области спорта. 

  
II

Износ из тачке I овог Решења користиће се за 
изградњу, одржавање и опремање спортских објеката, а 
посебно јавних спортских терена у насељеним местима 
Општине Инђија.

 III
 Ово Решење објавити у Службеном листу 

општине Инђија.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

Број:40-1151/2015-III		 	 										Председавајући,
Дана:27.августа	2015.године					Председник	општине,
Инђија																																											Петар	Филиповић,с.р.

848
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр. 129/07 и  83/14) 
и члана 72. став 2. Статута општине Инђија – пречишћени  
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13),

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 02.септембра  2015. год., донело је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	

НА	ПРАВИЛНИК	О		ИЗМЕНИ	И	ДОПУНИ	
ПРАВИЛНИКА	О	УНУТРАШЊЕМ	УРЕЂЕЊУ	И	
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ	ОПШТИНСКЕ	УПРАВЕ	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

I
Даје се саглaсност на Правилник о измени и допуни 

Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
Општинске управе општине Инђија,  у тексту како је дат 
у материјалу.

II
Правилник о измени и допуни Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске 
управе општине Инђија чини саставни део овог Решења.

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-146/2015-III																																																																						Председник,
Дана:02.септембра	2015.	године																																												
Инђија			 	 												Петар		Филиповић,с.р.						
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На основу члана 7. став 1. алинеја 5. Одлуке о 

финансирање у или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета Општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, број 16/13) и члана 
12. став 4. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13),

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној  дана 14.септембра 2015. године, донело је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ОДОБРАВАЊУ	ПОСЕБНИХ	ПРОГРАМА	
КОЈИМА	СЕ	ОСТВАРУЈУ	ПОТРЕБЕ	И	

ИНТЕРЕСИ	ГРАЂАНА	У	ОБЛАСТИ	СПОРТА

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ из буџета Општине Инђија 

Посебни програми ради остваривања  потреба и 
интереса грађана у области спорта: Фудбалском клубу 
„Полет“ из Нових Карловаца и Фудбалском клубу 
„Слога“ из Марадика.

II
За реализацију Посебних програма из тачке I овог 

Решења УТВРЂУЈУ СЕ износи и то за:

1. ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ПОЛЕТ“ Нови Карловци     
1.200.000,00 динара

2. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „СЛОГА“ Марадик  
300.000,00 динара. 

        

III
 Ово Решење објавити у Службеном листу 

општине Инђија.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

Број:66-15/2015-III	 	 	 Председник,
Дана:14.септембра	2015.године	 	 	 								
И	н	ђ	и	ј	а	 	 												Петар	Филиповић,с.р.

ИСПРАВКА

850
По сравњивању са изворним текстом, утврђено је 

да се у „Службеном листу општине Инђија“ бр.4/2014 
поткрала техничка грешка, па се на основу члана 
4.  Одлуке о начину објављивања аката општине 
Инђија(„Службени лист општина Срема“ бр.6/2012) даје

ИСПРАВКА	
Одлуке	о	изради	Плана	детаљне	регулације	

подсистема	за	наводњавање	„Стари	Сланкамен“	и	
„Нови	Сланкамен“	у	општини	Инђија	објављене	у	

„Сл.листу	општинеИнђија	бр.4/2014

Врши се  исправка у „Службеном листу општине 

Инђија бр.4/2014, тако што се иза,   аката објављеног 
под редним бројем 97 – Одлука о изради Плана 
детаљне регулације подсистема за наводњавање ‘’Стари 
Сланкамен’’ и ‘’Нови Сланкамен’’ у општини Инђија – 
додаје, као саставни део Одлуке о изради предметног 
плана, Решење о неприступању изради извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације подсистема за наводњавање ‘’Стари 
Сланкамен’’ и ‘’Нови Сланкамен’’ у општини Инђија и 
графички приказ – Прегледна карта идејног пројекта за 
наводњавање пољопривредног земљишта у општини 
Инђија, подсистеми „Нови Сланкамен“ и „Стари 
Сланкамен“ у следећем тексту:

РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
АП	ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА	УПРАВА
Одељење	за	урбанизам,	
комуналнo-стамбенe	послове	и
заштиту	животне	средине
Број:	35-45/2014-IV-02
Датум:	28.02.2014.	године
И			Н			Ђ			И			Ј			А

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’, број 
135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи (‘’Службени гласник РС’’, број 72/09, 81/09, 
24/11 и 121/12) и члана 14. Одлуке о Општинској управи 
општине Инђија (‘’Службени лист општина Срема’’, 
број 25/08, 23/09 и 30/11 и ‘’Службени лист општине 
Инђија’’, број 7/2012), 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове 
и заштиту животне средине Општинске управе општине 
Инђија, дана 28.02.2014. године, доноси:

РЕШЕЊE

О	ПРИСТУПАЊУ	ИЗРАДИ	ИЗВЕШТАЈА	
О	СТРАТЕШКОЈ	ПРОЦЕНИ	УТИЦАЈА	
НА	ЖИВОТНУ	СРЕДИНУ	ПЛАНА	

ДЕТАЉНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ	ПОДСИСТЕМА	ЗА	
НАВОДЊАВАЊЕ	‘’СТАРИ	СЛАНКАМЕН’’	И	

‘’НОВИ	СЛАНКАМЕН’’	У	ОПШТИНИ	ИНЂИЈА

1. Приступа се изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације подсистема за наводњавање ‘’Стари 
Сланкамен’’ и ‘’Нови Сланкамен’’ у општини Инђија (у 
даљем тексту: Плана).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на 
животну средину разматраће се постојеће стање 
животне средине на подручју које је обухваћено планом, 
значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја 
планираних садржаја на микро и макролокацију и друга 
питања и проблеми заштите животне средине у складу 
са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир 
планиране намене. 

3. Стратешком проценом плана на животну средину 
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неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана 

на животну средину израдиће се Извештај који ће 
обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 
2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и 88/10). 

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени 
су:

- полазне основе стратешке процене,
- општи и посебни циљеви стратешке процене и 

избор индикатора,
- процена могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних утицаја на животну 
средину,

- смернице за процену утицаја пројеката на 
животну средину (смернице које се односе на спровођење 
плана и обавезну израду студије о процени утицаја 
пројеката на животну средину у складу са прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину), 

- програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана (мониторинг),

- приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изради стратешке процене,

- приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта 
разматраних варијантних решења и приказ начина на 
који су питања животне средине укључена у план,

- закључци до којих се дошло током израде 
извештаја о стратешкој процени представљени на начин 
разумљив јавности,

- други подаци од значаја за стратешку процену 
У оквиру полазних основа стратешке процене 

утвдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца 
животне средине (ваздух, вода, земљиште) у границама 
предметног Плана.

У случају непостојања релевантних података, 
извршиће се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину предметног Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. За носиоца израде Извештаја о стратешкој 
процени одређује се обрађивач Плана детаљне 
регулације подсистема за наводњавање ‘’Стари 
Сланкамен’’ и ‘’Нови Сланкамен’’ у општини Инђија, 
наручиоца - Јавно вододпривредно предузеће ‘’Воде 
Војводине’’ из Новог Сада.

Носилац израде ће дефинисати методологију и 
састав стручног тима за израду Извештаја о стратешкој 
процени и дужан је да исти изради у року од 90 дана 
од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације подсистема за наводњавање ‘’Стари 
Сланкамен’’ и ‘’Нови Сланкамен’’ у општини Инђија.

Средства за израду Извештаја о стратешкој процени 
обезбедиће Јавно водопривредно предузеће ‘’Воде 
Војводине’’ из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина број 25.

 6. У току израде Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Плана на животну средину биће обављена 
сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима 
и организацијама које имају интерес у доношењу одлука 
које се односе на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт Плана, 
сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (‘’Службени гласник РС’’, број 
135/04 и 88/10) и члану 53. Закона о планирању и 
изградњи (‘’Службени гласник РС’’, број 72/09, 81/09, 
24/11 и 121/12).

7. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање 
‘’Стари Сланкамен’’ и ‘’Нови Сланкамен’’ у општини 
Инђија и објављује се у ‘’Службеном листу општине 
Инђија’’.

О б р а з л о ж е њ е

Изради предметног Плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације подсистема 
за наводњавање ‘’Стари Сланкамен’’ и ‘’Нови 
Сланкамен’’ у општини Инђија.

На основу члана 5. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’ број 
135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине у поступку 
доношења овог решења, имајући у виду територију 
плана, планиране намене, чињеницу да су планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима 
се уређују процена утицаја на животну средину, 
утврдило је да предметни план представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже 
обавези стратешке процене утицаја на животну средину, 
у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’ број 
135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом Плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање 
животне средине, утицај планираних садржаја на микро 
и макро локацију.

Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из 
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (‘’Сл. гласник РС’’ број 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (‘’Службени 
гласник РС’’ број 135/04 и 88/10), дана 10.02.2014. 
године, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине је надлежним 
предузећима и институцијама доставило Предлог 
решења о приступању изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана, 
и то, ‘’Дирекцији за изградњу општине Инђија’’ Ј.П. 
Инђија, ЈКП ‘’Комуналцу’’ из Инђије, ЈКП ‘’Водоводу 
и канализацији’’ из Инђије, Покрајинском секретаријату 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 
из Новог Сада, Покрајинском Заводу за заштиту природе 
из Новог Сада, Јавном водопривредном предузећу ‘’Воде 
Војводине’’ из Новог Сада, Одељењу за урбанизам, 
комунално стамбене послове и заштиту животне средине 
– послови заштите животне средине Општинске управе 
општине Инђија, Телеком Србија а.д. Београд, Извршна 
јединица Сремска Митровица, ЈП ‘’Ингас’’ Инђија, ЈП 
‘’Путеви Србије’’ Београд, Електродистрибуција Рума 
из Руме и ‘’Војводинашуме’’ Дирекција предузећа, 
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Прерадовићева број 2 из Петроварадина.
У прописаном року, а у складу са чланом 11. став 

3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и 88/10), 
пристигло је мишљење ЈКП ‘’Комуналац’’ Инђија, број 
269 од 11.02.2014. године, ЈП ‘’Ингас’’ Инђија, број 
05/14-К од 12.02.2014. године, Јавног водопривредног 
предузећа ‘’Воде Војводине’’ Нови Сад, број I-254/2-14 
од 19.02.2014. године, Покрајинског секретаријата за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 
из Новог Сада, број 130-501-437/2014-05 од 18.02.2014. 
године, Јавног предузећа ‘’Путеви Србије’’ из Београда, 
број 953-2991/14-1 од 24.02.2014. године, ‘’Дирекције за 
изградњу општине Инђија’’ Ј.П. Инђија, број 350-5/2014-
1 од 26.02.2014. године, ЈП ‘’Војводинашуме’’ из Новог 
Сада, број 865 од 25.02.2014. године, као и мишљење 
Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и 
заштиту животне средине – послови заштите животне 
средине, број 501-3/2014 од 14.02.2014. године, који су 
дали позитивно мишљење на садржину предложеног 
решења.

Предузећа и институције која нису доставила 
тражено мишљење у законском року, сматра се да су 
сагласна са предлогом Решења о приступању изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину за предметни план, сходно члану 11. став 
4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (‘’Службени гласник РС’’ број 135/04 и 88/10).

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

                                                                                                                                       Начелник
                    дипл. инж. саоб. Дејан Дмитровић,с.р.
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