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УВОД  
 

Изради Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен (у даљем тексту: План) 

приступило се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Нови 

Сланкамен („Службени лист општине Инђија“, број 14/2017). Саставни део ове Одлуке 

је Решење о приступању изради Ивештаја о стратешкој процена утицаја на животну 

средину Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен („Службени лист општине 

Инђија“, број 14/2017). 

 

Циљ израде Плана је утврђивање стратегије развоја и просторног уређења насеља, као 

и правила уређења и грађења. 

 

Планом je утврђено: граница обухвата грађевинског подручја, просторне зоне, намена 

површина са правилима уређења и грађења, инфраструктурни правци и коридори, као 

и локације за које се ради урбанистички пројекат. 

 

За потребе израде Плана коришћена је и релевантна планска, информациона и 

техничка документација, као и подаци добијени од надлежних органа и јавних служби. 

 

Носилац израде Плана је Општина Инђија, Општинска управа, Одељење за урбанизам, 

комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, а обрађивач Плана је  

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“. 

 

Укупна површина простора обухваћеног Планом износи око 490,36 ha. 
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ОПШТИ ДЕО 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за израду Плана представљају Одлука о изради Плана генералне 

регулације насеља Нови Сланкамен („Службени лист општине Инђија“, број 14/2017) и 

Решење о приступању изради Извештаја о стратешкој процена утицаја на животну 

средину Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен („Службени лист општине 

Инђија“, број 14/2017). 

 

Након доношења Одлуке о изради Плана, а на основу члана 45а Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка 64/10-УС, 24/1, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), приступило је се изради Материјала 

за рани јавни увид. Рани јавни увид Плана оглашен је од стране Носиоца израде Плана 

- Општине Инђија, Општинске управе, Секретаријата за урбанизам, стамбено-

комуналне послове и заштиту животне средине и одржан у периоду од 02.02.2018. до 

16.02.2018. године. 

 

Материјал за рани јавни увид Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен је 

усвојен од стране Комисије за планове оштине Инђија и о истом је достављен Извештај 

о обављеном раном јавном увиду (број 35-29/2018-IV-02, од 27.02.2018. године). 

 

Садржина, начин и поступак израде плана генералне регулације регулисани су 

одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-

исправка 64/10-УС, 24/1, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и 

Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15). 

 

Закони и релевантни прописи који су од значаја за израду Плана: 

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон и 27/18-др. закон); 

- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени 

лист СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС); 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон,  

101/16 и 47/18); 

- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон 

и 83/14-др. закон); 

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93- 

др. закон, 48/94- др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредби 

чл. 81. до 96.); 

- Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18); 

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13-УС, 96/15, 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон); 

- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 

гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09); 

- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС 

62/14); 

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 

124/12, престао да важи осим одредби члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу 

који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);  

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09); 

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка 

и 14/16); 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ttomin/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/27008.htm%23zk72/09
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- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 

– др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11-УС и 14/16);  

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/13); 

- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 

бр. 135/04 и 88/10); 

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

36/09); 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 25/15); 

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 

88/10); 

- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16); 

- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. закон, 

104/09 - др. закон и 10/15); 

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 

- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности („Службени 

гласник РС“, бр. 36/09 и 93/12); 

- Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 

84/15); 

- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16); 

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 

52/11-др. закон и 99/11-др. закон); 

- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15); 

- као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин 

регулишу ову област. 

 

 

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

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

 

Становништво 

 

На основу утврђених биодинамичких карактеристика популације, досадашњих 

развојних тенденција, планираних мера демографске политике, као и прогнозираног 

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

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

године у насељима општине Инђија живети 52450 становника. Просечна величина 

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

17050. 
 

Табела 1. Планирани број становника, домаћинстава и просечна величина домаћинства 
Насеље Број становника Индекс Прос. стопа 

раста 
Број  

домаћинстава 
Просечна величина 

домаћинства 

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

Нови 

Сланкамен 

 

3455 

 

3510 

 

101,6 

 

-0,08 

 

1147 

 

1200 

 

3,0 

 

2,9 

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

 

Привредне делатности 

 

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

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

треба да буде ревитализација укупне привреде и развој ефикасне привредне 

инфраструктуре, уз активну и атрактивну политику привлачења инвеститора, уз 

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

живота становништва. 
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Туризам 

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

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

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

наутички туризам, уз ограничења која обезбеђују очување природне и културне 

баштине. 

 

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

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

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

заједнице).  

 

Мрежа насеља 

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

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

положај и добру повезаност са центром општине. 

 

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

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

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

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

док остала насеља опслужује само друмски саобраћај. 

 

Организација јавних служби 

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

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

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

 
Табела 2. Јавне службе 
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I Социјална заштита 
           

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

2. 
стационаран центар 

(комплекс) за старе 

+           

3. центар за социјални рад +           

II Образовање 
           

4. 
предшколско 
образовање 

+ + + + + + + + + +  

5. 
основно образовање  

(I-IV) 

 + +         

6. 
основно образовање  

(I-VIII) 

+ ● ● ● ● + + + + + + ● ● ● ● 

7. средње образовање *           

8. 
више и високо 

образовање 

***           

9. 
ученички и студентски 

домови 

+           

III Здравствена заштита 
           

10. 
амбуланта, здравствена 
станица, мобилна 

здравствена служба 

+ + + + + + + + + + + 

11. дом здравља +           
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12. (општа) болница +         +  

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

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

IV Култура 
           

15. 
мултифункционални 

простори/објекти 

+ + + + + + + + + + + 

16. 
библиотека 
/књижара 

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

 

Саобраћајна инфраструктура 
 

Основно будуће опредељење у домену путног-друмског саобраћаја за планирани 

плански хоризонт је задржавање свих изграђених саобраћајних капацитета.  
 

Као друга фаза у реализацији стратешких опредељења је рехабилитација и 

реконструкција свих државних путева и довођење њиховог нивоа изграђености на 

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

успоставити систем општинских путева кроз изградњу, модернизацију и 

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

свеобухватног развоја покажу оправданост.  
 

Водопривредна инфраструктура 
 

У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета 

оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају Сремски 

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

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

неопходна вода највишег квалитета.  

 

На простору Инђије развијаће се сепарациони канализациони системи, којима ће се 

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

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

врсте и типа загађене воде вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз 

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

атмосферском отпадном водом. 

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

Постојећу нисконапонску мрежу у насељу реконструисати у складу са планом развоја 

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

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

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

потребно је заменити новим.  

 

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

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

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

мрежа ће се градити подземно. 
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Термоенергетска инфраструктура  
 

Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне инфраструктуре на подручју обухвата 

Просторног плана општине Инђија, задовољавају садашње потребе потрошача на 

територији општине и пружају могућност даљег проширења и изградње у циљу 

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

викенд зоне и индустријски потрошачи). 
 

Електронска комуникациона инфраструктура 
 

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

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

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

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

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

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

проширење комутационих система пратиће и проширење транспортне мреже, 

засноване на постојећим и новим оптичким кабловима и система преноса 

најсавременије дигиталне технологије. 
 

Природна добра 
 

На простору обухвата Плана нема заштићених нити предложених за заштиту природних 

добара. 
 

Заштита животне средине 
 

Стратешко опредељење заштите животне средине односно живота и здравља људи је 

усмерено у циљу оптималног и рационалног коришћења природних ресурса и 

унапређења природних и створених вредности на предметном простору. 
 

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

деградације. 
 

Снабдевање водом највишег квалитета оствариће се развојем регионалног система 

водоснабдевања. 
 

У контексту заштите вода планирана је изградња сепаратне канализационе мреже у 

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

пречишћавати пре упуштања у реципијент. 
 

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

израда локалног регистра загађивања и редовно праћење стања квалитета ваздуха на 

територији Општине успостављањем мреже мониторинг станица, у складу са важећом 

законском регулативом. 
 

Заштита ваздуха ће се обезбедити и следећим планским мерама: 

- изградњом обилазница и модернизацијом и доградњом саобраћајне мреже; 

- гасификацијом насеља; 

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

Стратегијом управљања отпадом и важећим законима и правилницима; 

- повећањем зеленог фонда и формирањем заштитног зеленила; 

- санацијом и рекултивацијом постојеће депоније након завршене експлоатације, као 

и неуређених депонија. 

 

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

активности које ће допринети његовом очувању и унапређењу квалитета. 
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Општина Инђија се укључила у реализацију принципа Стратегије управљања отпадом и 

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

више општина, израђен је Регионални план управљања отпадом у наведеним 

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

прецизирао начин и динамику сакупљања отпада и План детаљне регулације за 

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

 

 

2.  ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ПОДРУЧЈА 
 

2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА  
 

Почетна тачка описа границе обухвата Плана генералне регулације насеља Нови 

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

катастарских парцела 3748/78 и 3748/79.  

 

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

катастарске парцеле 3750, 1010, 1012, 1014 и 2083/1 до тромеђе општинског пута, 

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

и Стари Сланкамен. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати западну међу катастарских парцела 

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

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

 

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

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

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

2044/34 до тромеђе пута, катастарска парцела 2043/69 и катастарских парцела 

2044/31 и 3044/34. 

 

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

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

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

парцела 2041/18 и 2041/17. 

 

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

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

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

катастарских парцела 2041/6 и 2041/5. 
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Од тромеђе граница у правцу северозапада прати северну међу пута до тромеђе пута и 

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

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

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

 

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

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

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

пута и катастарских парцела 3695/9 и 3695/10. 

 

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

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

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

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

 

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада и прати источну међу 

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

пратећи источну међу катастарске парцеле 3701 долази до четворомеђе катастарских 

парцела 3701, 3465/2, 3466 и 3709/1. 

 

Од четворомеђе граница у правцу североистока прати западну међу катастарске 

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

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

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

долази до почетне тачке описа оквирне границе обухвата Плана. 

 

Предметна локација се налази у катастарској општини Нови Сланкамен. 

 

Укупна површина обухвата Плана износи око 490,36 ha. 

 

 

2.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  
 

Почетна тачка описа границе грађевинског подручја насеља Нови Сланкамен је тачка 

1, која се налази на тромеђи општинског пута, катастарска парцела 3750 и 

катастарских парцела 3748/78 и 3748/79.  

 

Од тачке 1 граница у правцу југоистока прати северну међу општинског пута, 

катастарске парцеле 3750, 1010, 1012, 1014 и 2083/1 до тачке 2 на тромеђи 

општинског пута, катастарске парцеле 2083/1 и 2083/2 и границе катастарских 

општина Нови Сланкамен и Стари Сланкамен. 

 

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

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

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

долази до тачке 3, која се налази на тромеђи атарског пута и катастарских парцела 

2047/6 и 2047/7. 

 

Од тачке 3 граница у правцу запада прати јужну међу катастарских парцела 2050/2, 

2047/9, 2047/3 и 2047/10 до тачке 4, која се налази на четворомеђи катастарских 

парцела 2049, 2047/11, 2086 и 2047/10. 

 

Од четворомеђе граница у правцу југозапада прати источну и јужну међу катастарске 

парцеле 2049 и долази до тачке 5, која се налази на тромеђи катастарских парцела 

2049, 2047/16 и 2091/4. 

 

Од тачке 5 граница у правцу југа и прати источну међу катастарских парцела 2047/16 и 

2036 до тачке 6, која се налази на међи катастарских парцела 2036 и 2108/4.  
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Од тачке 6 граница мења правац ка северозападу, пресеца катастарске парцеле 2036 и 

2035 и јужном међом катастарских парцела 2035 и 2039 долази до тачке 7 на тромеђи 

катастарских парцела 2039, 2046/24 и 2046/39. 

 

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати западну међу катастарских парцела 

2046/39, 2046/72, 2037/2, 2045/27, 2045/28 и 2035/2 и долази до тачке 8 на четромеђи 

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

Од тачке 8 граница наставља у правцу северозапада и прати западну међу пута, 

катастарска парцела 2035/1 до тачке 9, која се налази на тромеђи пута и катастарских 

парцела 2044/32 и 2044/33. 

 

Од тромеђе граница скреће ка југозападу, прати западну међу катастарских парцела 

2044/33 и 2044/34 до тромеђе пута, катастарска парцела 2043/69 и катастарских 

парцела 2044/31 и 3044/34, мења правац ка северозападу и дужином од око 50 m 

прати северну међу пута, скреће ка југу, пресеца га, прати источну међу катастарске 

парцеле 2043/74 и пресецајући пут, катастарска парцела 2034/1 долази тачке 10 на 

тромеђи пута и катастарских парцела 2041/18 и 2041/17. 

 

Од тачке 10 граница у правцу северозапада прати јужну међу пута до тромеђе пута и 

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

међу катастарске парцеле 2041/6 до тачке 11, која се налази на тромеђи пута, 

катастарска парцела 3676 и катастарских парцела 2041/6 и 2041/5. 

 

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати источну међу пута, катастарска 

парцела 3676 долази до тачке 12 на међи државног пута Iб реда бр.126, катастарске 

парцеле 2839/1, пута, катастарска парцела 3676 и катастарске парцеле 2041/1. 

 

Од тачке 12 граница у правцу северозапада пресеца државни пут Iб реда бр.126, 

катастарске парцеле 2839/1, 2840/1 и 3679/2, преко преломних тачака број 20 и 21 

(регулациона линија водозахвата) наставља у правцу северозапада и пратећи западну 

међу катастарске парцеле 2867/7 долази до тачке 13, која се налази на тромеђи пута, 

катастарска парцела 2880 и катастарских парцела 2867/1 и 2867/7. 

 

Од тромеђе граница скреће ка североистоку и пратећи источну међу атарског пута, 

катастарска парцела 2880 и парцеле 3695/10, долази до тачке 14, која се налази на 

четворомеђи атарског пута и катастарских парцела 3706/2, 3697/2 и 3695/10. 

 

Од тачке 14 граница у правцу северозапада прати јужну и западну међу катастарске 

парцеле 3697/2, пресеца пут, катастарска парцела 3689 и западном међом катастарске 

парцеле 3709/1 долази до тачке 15 на четворомеђи катастарских парцела 3709/1, 

3701, 3465/2 и 3466. 

 

Од четворомеђе граница у правцу североистока прати западну међу катастарске 

парцеле 3709/1 до тачке 16, која се налази на тромеђи катастарских парцела 3709/1, 

3728/21 и 3336. 

 

Од тачке 16 граница у правцу севера пресеца катастарску парцелу 3728/21 и даље ка 

северу прати западну међу катастарских парцела 3728/5 и 3729/19 и пресецајући 

општински пут, катастарска парцела 3750 долази до почетне тачке описа границе 

грађевинског подручја насеља Нови Сланкамен. 

 

Укупна површина границе грађевинског подручја насеља Нови Сланкамен износи око 

481,45 ha. 
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3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

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

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

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

условљен структуром терена. У геолошком погледу земљиште територије насеља чини 

лес, сасатављен од више лесних складова, a дебљина лесног слоја варира и креће се 

од 10 m до 20 m. 

 

Климатске карактеристике посматраног простора немају екстремне неповољне 

вредности које би захтевале посебно организовање простора. Средња годишња 

температура ваздуха на посматраном простору износи 11,9оС, док је просечна годишња 

вредност суме падавина 652,6 mm. Просечна годишња вредност релативне влажности 

износи око 72%, док је средња годишња вредност суме осунчавања 2.096,5 час. 

Преовлађујући ветрови су из правца северозапада и југоистока (кошава). 

 

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 год. на површини терена за 

локацију која је у обухвату Плана, према подацима Републичког сеизмолошког завода 

утврђени су VII и VIII степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој 

скали (ЕМС-98). У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе 

повредивости, односно очекиване деформације. За VII степен сматра се да ће се у 

смислу интензитета и очекиваних последица манифестовати „силан земљотрес“, а за 

VIII – „штетан земљотрес“.  

 

Површина грађевинског подручја насеља која је дефинисана Регулационим планом 

насеља Нови Сланкамен („Службени лист општине Инђија“, број 7/2000 и 23/2003) 

износи 482,18 ha. 

 

Становништво 

 

Анализа демографског развоја насеља Нови Сланкамен извршена је на основу 

званичних статистичких података пописа становништва у периоду 1948-2011. године. 

Према попису становништва из 2011. године, у насељу Нови Сланкамен живи 2994 

становника или 6,3% укупне популације општине Инђија.  

 
Табела 3. Кретање броја становника за период од 1948-2011. год.  

Насеље Година пописа Просечна стопа 
раста 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 1948 
/02 

1981 
/02 

1948 
/11 

Нови Сланкамен 4190 4095 3791 3472 3210 2823 3455 2994 -0,36 0,35 -0,53 

Општина 27600 29287 36484 40530 44151 42849 49609 47433 1,09 0,56 0,86 

 

Анализа кретања укупног броја становника Новог Сланкамена, за период од 1948-2011. 

године, указује на тренд пада укупног броја становника по просечној годишњој стопи 

од -0,53%. Популациона величина перманентно опада до пописа 2002. године када је 

забележен пораст за око 22,4%, односно за 632 лица у односу на претходни попис. 

Међутим, последњи попис из 2011. године указује на поновни пад укупног броја 

становника у насељу, које је смањено за 461 лице.  

 

Структура становништва 

 

Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на изузетно  

неповољну старосну структуру становништва са високим индексом старења од 1,8. То 

значи да је процес старења у насељу Нови Сланкамен прешао границе критичности, јер 

је индекс старења прешао однос 1:1 (индекс старења је однос броја старих преко 60 

година и броја младих испод 20 година старости). Старије средовечно и старо 

становништво чини 59,7% укупне популације Новог Сланкамена.   
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Табела 4. Структура становништва по великим добним групама, попис 2011. год. 

Насеље Укупно 0-19 г. 20-39 г. 40-59 г. 60 и више Индекс 
старења број % број % број % број % 

Нови Сланкамен 2994 475 15,9 732 24,4 920 30,7 867 29 1,8 

Општина 47433 9140 19,3 12672 26,7 14192 29,9 11429 24,1 1,3 

 

Посебно су анализиране и остале старосне структуре становништва. Добна група од 0-

19 година (младо становништво) чини 15,9% укупног становништва. Удео ове добне 

групе је умањен у односу на попис 2002. године (20,5% укупне популације). У оквиру 

ове добне групе најзаступљенија је група од 7-14 година старости, тј. основно школски 

узраст (36,4%), затим становништво средње школског узраста (31,6%) и на крају 

становништво млађе од 7 година (32%). 

 
Табела 5. Старосна структура становништва, попис 2011. год. 

Насеље 

Јаслени узраст  Предшколски 

узраст  
 

3-6 год. 

Школски узраст 

 
7-14 год. 15-19 год. 

Укупно 

 
0-19 год. Испод 

1 год. 
1-2  
гoд. 

Нови Сланкамен 13 45 94 173 150 475 

Општина 407 841 1782 3432 2678 9140 

 

Становништво према школској спреми 

 

Анализа образовне структуре становништва вршена је преко категорије неписменог 

становништва старијег од 10 година и према школској спреми становништва старијег од 

15 година.  

 

У популацији старијој од 10 година 2,1% је неписмено становништво, што је лошије у 

поређењу са војвођанским просеком (1,6%). Неписмене углавном чине лица преко 65 

година, а међу њима 88,6% чине жене.  

 
Табела 6. Образовна структура становништва, попис 2011. год. 

Насеље Број неписмених % учешћа у групи  
старијој од 10 година 

Нови Сланкамен 58 2,1 

Општина 741 1,7 

 

Анализа образовне структуре становништва према школској спреми показује да је у 

односу на попис 2002. год. знатно смањен удео становништва без школске спреме и 

незавршеног основног образовања (са 29,1% на 17,8%).  
 

У популацији старијој од 15 година највеће учешће има становништво са завршеним 

средњим образовањем (52%). Лица са завршеним основним образовањем у Новом 

Сланкамену чине 22,1%, док је удео високообразованог становништва у односу на 

попис 2002. год. повећан са 2,3% на 4,4%. 
 

Образовна структура становништва Новог Сланкамена се знатно побољшала у односу 

на 2002. годину, али је још увек испод просека за АП Војводину. Удео неписмених је 

знатно смањен, док је удео становништва са завршеним средњим, вишим и високим 

образовањем повећан.  

 
Табела 7. Структура становништва према школској спреми, попис 2011. год. 

Насеље 

Укупно Без 
школске 
спреме 

Не 
зав. 

основ.
образ. 

Основно 
образовање 

Средње 
образовање 

Више  
образовање 

Високо  
образање 

Непоз- 
нато 

број % број % број % број % 

Нови 
Сланкамен 

2669 61 413 590 22,1 1387 52 92 3,4 117 4,4 9 

Општина 40971 1034 4039 7629 18,6 23683 57,8 1918 4,7 2559 6,2 109 

 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III  

 
12 

 

Број домаћинстава  

 

У периоду 1948-2011. год укупан број домаћинстава опадао је по просечној годишњој 

стопи од -0,08%. Кретање укупног броја домаћинстава је у анализираном периоду било 

промењљиво, а драстичан пад је забележен између последња два пописа. 

 
Табела 8. Број домаћинстава, попис 2011. год. 

Насеље 

Година пописа Просечна стопа 
раста 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991.  2002. 2011. 1948 

/02 

1981 

/02 

1948 

 /11 

Нови Сланкамен 1027 1054 1085 1049 1078 1043 1147 975 0,20 0,30 -0,08 

Општина 7133 7818 10143 11628 13640 13871 15889 15695 1,49 0,73 1,26 

 

Просечна величина домаћинства опадала је од 4,1 до 3,0 члана по домаћинству, као 

последица процеса раслојавања домаћинстава. 

 

У укупном броју домаћинстава највеће учешће од 25,5% имају домаћинства од 2 члана, 

затим једночлана домаћинства (20,3%). Домаћинства са 5 и више чланова чине 19,9% 

од укупног броја домаћинстава, док је скоро подједнак удео четворочланих 16,5% и 

трочланих домаћинстава 17,7%.  

 
Табела 9. Просечна величина домаћинства, попис 2011. год. 

Насеље 

Година пописа Просечна стопа 
раста 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991.  2002. 2011. 1948 
/02 

1981 
/02 

1948 
 /11 

Нови Сланкамен 4,1 3,9 3,5 3,3 3,0 2,7 3,0 3,0 -0,58 0 -0,49 

Општина 3,8 3,7 3,6 3,5 3,2 3,1 3,1 3,0 -0,38 -0,15 -0,37 

 

На основу извршене анализе може се оценити да је општа демографска ситуација 

насеља Нови Сланкамен неповољна. Основне демографске карактеристике су: 

смањење укупног броја становника у посматраном периоду, веома изражен негативан 

природни прираштај, погоршање старосне структуре и виталних карактеристика 

популације, неповољна образовна и квалификациона структура становништва, све то 

указује да неће доћи до побољшања демографске ситуације ни у планском периоду. 

Зато је неопходно ову неповољну демографску ситуацију бар ублажити и адекватним 

мерама на нивоу општине (развојни социјални и привредни програми) створити услове 

да се задржи становништво, обезбеђењем радних места и подизањем на виши ниво 

укупних услова живота у насељу.  

 

Пројекција броја становника, домаћинстава и просечне величине домаћинства 

 

Према досадашњим биодинамичким карактеристикама популације, као и на основу 

планираних мера демографске политике и претпостављеног привредног и укупног 

друштвеног развоја, у периоду 2011-2031. године прогнозиран је пад укупног броја 

становника, тако да ће 2031. године у Новом Сланкамену живети 2400 становника. 

Просечна величина домаћинства износиће 2,9 чланова по домаћинству, а укупан број 

домаћинстава биће 840.  

 
Табела 10. Пројекција броја становника, домаћинстава и просечне величине домаћинства 

Насеље 

Број 
становника 

Индекс Број  
домаћинстава 

Просечна величина 
домаћинства 

2011. г 2031.г 2031/11 2011.г. 2031.г. 2011.г. 2031г. 

Нови Сланкамен 2994 2400 80,2 975 840 3,0 2,9 
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Јавне службе 
 

Најзначајнији јавни објекти (месна заједница, пошта и јавне службе) лоцирани су у 

средишњем делу насеља уз главну насељску саобраћајницу, осим домова за старе, који 

се налазе у блоковима, чија је претежна намена породично становање. 
 

У насељу Нови Сланкамен евидентиране су следеће јавне службе и јавни објекти: 
 

1. Област управе: 

    - Канцеларије Месне заједнице  
  

2. Област образовања: 

- Установа за предшколско образовање „Бошко Буха-Пчелица“ 

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

3. Област здравствене заштите: 

- Амбуланта и апотека 
 

4. Област културе: 

- Дом културе 

- Хрватско кутурно просвјетно друштво „Стјепан Радић“ 
 

5. Област физичке културе: 

- Отворени спортски терени 

- Фискултурна сала уз основну школу  
 

6. Област социјалне заштите: 

- Дом за старе „Препород“ 

- Дом за старе „Гала дом“ 
 

У насељу постоје две цркве:  

- Римокатоличка црква Светог Михајла  

- Српска православна црква Светог Преображења. 
 

Становање и центар насеља 
 

Насеље је плански формирано, са правилном матрицом улица и правилним 

правоугаоним блоковима. Највећи део површине насеља чини породично становање.  
 

Центар насеља није формиран плански. 
 

Породично становање је доминантна намена у насељу. Парцеле породичног становања 

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

Претежно су заступљени приземни објекти. Величина парцела породичног становања је 

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

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

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

Спортско-рекреативне површине 
 

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

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

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

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

Привреда 

 

Нови Сланкамен је насеље у коме је пољопривреда доминирајућа привредна грана и 

носилац развоја насеља.  
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Насеље је изразито пољопривредног типа, без формираних радних зона. Сировинско 

залеђе представљају пољопривредне површине, култивисане у воћњаке, које окружују 

насеље, тако да се може рећи да се село налази усред плантажа воћа. Додатни 

развојни потицај насељу Нови Сланкамен представља и израда Плана детаљне 

регулације подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“ у 

општини Инђија која је у току, а који је рађен на основу пројектне документације и 

развојних пројеката ЈВП „Вода Војводине“. 
 

Нови Сланкамен нема индустријских капацитета. У насељу постоји пет земљорадничких 

задруга и три хладњаче. 
 

Постоје повољни природни и други услови за земљорадњу, међутим, квалитативан 

допринос пољопривреде у целини је веома низак (због непостојања прерађивачких 

капацитета) и у несразмери је са расположивом ресурсима. Насеље Нови Сланкамен, 

унутар границе грађевинског подручја, располаже малом површином која је намењена 

раду, у односу на површину грађевинског подручја. У Новом Сланкамену није 

формирана радна зона. У југозападном делу насеља постоји радни комплекс у 

функцији пољопривреде - сточарстава (фарма говеда „Ангус“), а унутар насеља и по 

ободу неколико појединачних радних комплекса. 
 

Анализа постојећих трговинских капацитета показала је да они задовољавају потребе 

становништва за свакодневним снабдевањем прехрамбеним производима, док су за 

специјализовану куповину становници упућени у оближње веће центре. У Новом 

Сланкамену постоји више од 10 угоститељских објеката, који пружају углавном услуге 

пића. Од занатских услуга заступљене су производња прозора, прерада меса, млека и 

рибе, израда предмета од метала, гуме и пластике, а од услужних занатских радњи 

заступљене су услуге у служби човека (кројач, фризер), услуге ауторемонта, услуге у 

грађевинарству, услуге превоза робе и путника, рачуноводствене услуге и др. За 

задовољење потреба за другим занатским услугама становници Новог Сланкамена су 

упућени на оближње веће центре.  
 

Комуналне површине 
 

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

зелена пијаца у оквиру централне зоне насеља и МРС.  У источном делу насеља се налази 

неуређена површина за одлагање комуналног отпада-дивља депонија.  
 

Саобраћајна инфраструктура 
 

Основна веза насеља Нови Сланкамен са окружењем и општинским центром је 

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

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

делећи насељску мрежу на готово једнаке саобраћајне дистрикте. У исто време 

државни пут фигуришe као главни апсорбер свих интернасељских и насељских 

саобраћајних токова. Општински путеви, као сегменти насељске саобраћајне мреже, 

пресецају насељско ткиво у правцима: 

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

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

У оквиру регулационих ширина траса категорисаних путева кроз насеље Нови 

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

елементи попречних профила су углавном на задовољавајућем нивоу у квантитативном 

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

квалитативном смислу (експлоатационо стање саобраћајних површина). 
 

У уличним коридорима (регулационе ширине) осталих саобраћајница степен изграђености 

варира, са довољним ширинама регулације, са различитим ширинама коловоза (3,0-6,0 m) 

и релативно одговарајућим степеном опремљености саобраћајница. Осим трасе државног и 

општинских путева кроз насеље и већина осталих насељских саобраћајница је опремљена 

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

традицију прелажења унутарнасељских растојања, геоморфологију и конфигурацију 

терена. Пешачки саобраћај се обавља у оквиру коридора свих насељских 

саобраћајница, док се бициклистички саобраћај углавном обавља по коловозним 

површинама. Ширине коридора мреже улица погодују овим видовима кретања.  

Постојећи капацитети за одвијање немоторних кретања (посебно бициклистичких) нису 

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

изграђености и опремљености пешачких стаза пружа релативно задовољавајући ниво 

комфора кретања пешака у оквиру насељског простора. 

 

Водна инфраструктура 

 

Пре седамдесетих година водоснабдевање насеља обављало се преко плићих бунара 

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

црпљене ручним пумпама. Организовано водоснабдевање око хиљаду домаћинстава 

насеља Нови Сланкамен започиње 1974. године, формирањем изворишта у 

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

дистрибутивног система. 

 

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

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

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

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

 

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

формирана у оквиру песковите серије интеркалиране глиновитим седиментима на 

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

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

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

 

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

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

снабдевају корисници у Новом Сланкамену. Ово извориште данас обезбеђује 

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

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

потребе се делом задовољавају из инђијског изворишта. Извориште је лоцирано 

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

Коте терена у зони изворишта су око 123 mАНВ. 

 

Вода захваћена на изворишту се без икакве прераде, само уз хлорисање, дистрибуира 

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

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

микробиолошки исправни. Према резултатима испитивања квалитет воде задовољава 

критеријуме прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Према 

резултатима хемијских анализа које су рађене приликом израде и тестирања бунара 

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

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

 

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

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

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

налази се контра резервоар запремине 100 m3 са основном првобитном наменом 

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

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

4,3 bara, а на крајевима око 3 bara. 
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Највећи пречник цеви у мрежи је 160 mm и та цев води од хидрофорског постројења 

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

пречника 110 mm и мање. 

 

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

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

негативне последице по животну средину.  

 

Сувишне атмосферске воде се на овом простору прикупљају мрежом отворених канала 

положених уз уличне саобраћајнице. 

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

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

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

У укупној потрошњи електричне енергије у насељу са приближно 71,66 % учествују 

домаћинства, са 4,65 % потрошачи на средњем напону и 23,69 % остали потрошачи. 
 

Постојећа електроенергетска мрежа у насељу (средњенапонска и нисконапонска), је 

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

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

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

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

 

Електронска комуникациона инфраструктура 

 

Електронска комуникациона инфраструктура обухвата спојне путеве фиксних и 

мобилних комуникација, комутационе центре фиксних и мобилних комуникација и 

приступне електронске комуникационе мреже. 

 

Спојни путеви су реализовани преко дигиталног система преноса по оптичким 

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

комутационим чвором у Новом Сланкамену.  

 

У насељу је изграђена подземна приступна и надземна разводна електронска 

комуникациона мрежа.  

 

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

кориснике.  

 

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

постојећих мобилних оператера. 

 

Термоенергетска инфраструктура 

 

У насељу Нови Сланкамен постоји изграђена гасоводна инфраструктура, која својим 

положајем и капацитетом пружа могућност даљег проширења и прикључења нових 

корисника природног гаса на постојећу дистрибутивну мрежу у насељу. Дистрибутивна 

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

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

Сланкамен“. 

 

Природна добра 

 

На простору обухвата Плана нема заштићених подручја, нити предложених за заштиту 

природних добара. 
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Културна добра 

 

На простору обухвата Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен налази се: 

-  споменик културе под називом „Римокатоличка црква Светог Михајла у 

Новом Сланкамену“ у статусу непокретног културног добра-споменика културе 

од великог значаја (Решење ЗЗСКСМ бр. 102 од 13.10.1977., Одлука Извршног 

већа Скупштине Покрајине Војводине бр. 633-7/91 од 12.12.1991. -Сл. лист АПВ 

бр. 28 од 30.12.1991), на парцелама 264 и 265 КО Нови Сланкамен, на адреси 

Цара Душана 140, границу непосредне близине овог споменика чине спољне 

ивице парцела 264, 265 и 266 КО Нови Сланкамен; 

 - у обухвату предметног Плана налазе се и следећа добра под претходном 

заштитом:  

1. Просторно културно-историјска целина „Трг др Ђорђа Натошевића“ 

која обухвата следећа добра под претходном заштитом: Српска православна 

црква Светог Преображења на парцели 1324 КО Нови Сланкамен на адреси 

Светосатвска 1, Стара српска школа на парцели 502 КО Нови Сланкамен на 

адреси Карађорђева 1/Ђ, Кућа породице Поповић на парцели 1478 КО Нови 

Сланкамен на адреси Цара Душана 109, Бронзана биста др Ђорђа 

Натошевића на парцели 1011 КО Нови Сланкамен и Заветни крст из 1880. 

године на парцели 1011 КО Нови Сланкамен, парцеле: 1324, 502, 1478, 1011 

наспрам парцела 502, 581, 662 и 661 и парцеле 1012 и 1013 наспрам 

парцела 1477, 1478 и 1324 КО Нови Сланкамен и заштићену околину коју 

чине парцеле: 1477, 1326, 1323, 1322 и 498 КО Нови Сланкамен, као и  

2. Објекат жупног уреда на парцели 263 КО Нови Сланкамен на адреси Цара 

Душана 140A са заштићеном околином коју чине парцеле 263 и 260 КО Нови 

Сланкамен,  

3. Објекат Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ на парцели 1538 КО 

Нови Сланкамен на адреси Вука Карађића 1 са заштићеном околином коју 

чине парцеле 1538, 1537, 1356, 1535, 1539 и 1633 наспрам парцела 1537, 

1538 и 1539 КО Нови Сланкамен,  

4. Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора (у дворишту 

основне школе „Др Ђорђе Натошевић“, угао улица Цара Душана и Вука 

Стефановића Караџића) на парцели 1537 КО Нови Сланкамен; 

   

        - а изван грађевинског подручја насеља  (уз границу) се налази: 

5. Археолошки локалитет „Унка“ на потесу Комаревац (археолошки 

картон 81/B/4) на парцелама 2094/1, 2094/2, 2093, 2092, 2095, 2096, 

2097/1, 2097/2, 2098, 2099 и 2100 КО Нови Сланкамен; 

 

Заштита животне средине 

 

Анализом стања животне средине уочава се мањи степен деградације природних 

ресурса у насељу, који је последица антропогених утицаја.  

 

Примаран проблем у насељу представља неадекватна  евакуација отпадних вода,  јер 

није изграђена фекална канализација, што има негативан утицај на земљиште, које 

представља природни ресурс, а индиректно и на водоносне слојеве. 

 

Насеље нема већих загађивача јер није формирана радна зона, а појединачни радни 

комплекси, везани за пољопривреду, лоцирани су на ободу насеља и не представљају  

значајније деградационе пунктове животне средине. Постојећу дивљу депонију је 

неопходно санирати. 

 

Комунални отпад се депонује на општинској депонији, ван насеља и ван обухвата 

Плана. 
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ПЛАНСКИ ДЕО 
 

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
ИЛИ ЗОНЕ  

 

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА  
 

Планирана просторна организација насеља Нови Сланкамен заснива се на резервисању 

првенствено површина за становање, рад и рекреацију, ангажовањем и уређењем 

неизграђеног дела грађевинског подручја, а без планираног значајног проширења 

грађевинског подручја насеља. При утврђивању концепције уређења насеља сагледано 

је и непосредно окружење, односно пољопривредно земљиште које окружује насеље, 

са којим је насеље интегрисано и које представља базу за развој насеља. 
 

Простор у обухвату Плана намењен је постојећем становању, радним комплексима и 

рекреативним површинама, постојећим комуналним комплексима (водозахват и 

гробље), те резервним површинама за проширења постојећих. 
 

Неизграђено грађевинско земљиште које се користи у пољопривредне сврхе плански 

представља потенцијално земљиште за ширење постојећих и развој и изградњу нових: 

стамбених, индустријских, занатских објеката и комплекса комуналних делатности.  
 

Повољну предиспозицију за развој делатности везаних првенствено уз сировинско 

залеђе, представља положај насеља у односу на окружење (пољопривредно земљиште 

погодно за воћарство) у близини реке Дунав. Додатну повољност представља 

могућност прикључења на ширу саобраћајну матрицу друмског и водног саобраћаја. 
 

Насеље Нови Сланкамен је округластог облика, а према типологији је насеље ушореног 

типа у којем су стамбени објекти густо концентрисани уз уличну регулациону линију. 
 

Одликују га широке, праве улице, лепе куће, пространа дворишта. Облик војвођанских 

кућа карактерише двоводни стрми кров са калканом на уличној регулационој линији 

два прозора на соби и два мала отвора на калкану. 
 

У оквиру грађевинског подручја насеља, које представља јединствену функционалну 

целину плански су диференциране следеће три зоне: становање унутар којег је 

лоциран центар насеља и јавне службе, зона спорта и рекреације и радна зона.   
 

ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ 
 

Основне функције насеља су становање, рад и рекреација. Како је немогуће, а и 

непотребно планирати и градити „чисте“ садржаје, у свакој зони се подразумева да се 

ради о претежној намени, што значи да се могу наћи и објекти са другим садржајима, 

уколико то не утиче негативно на функционисање основне намене зоне. 
 

Анализом постојеће функционалне организације насеља констатовано је да је простор 

у обухвату намењен претежно становању и раду, те да је већи део насеља урбанизован 

и уређен, а део насеља није приведен планираним наменама.  
 

Основни планерски поступак који је примењен код одређивања будуће просторне 

организације је подела насеља на функционалне зоне. Простор у обухвату Плана подељен 

је на три основне функционалне зоне према функционалним карактеристикама.  
 

Зона I намењена је становању и центру насеља. Зона II намењена је спорту и 

рекреацији и насељском гробљу. Зона III намењена је раду, спорту и рекреацији. 

Унутар зона диференциране су површине, што подразумева да се за сваку функцију 

издваја посебан простор. 
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1.1. ЗОНА I – СТАНОВАЊЕ И ЦЕНТАР НАСЕЉА 
 

У склопу прве карактеристичне зоне која је намењена становању и центру насеља, поред 

постојећих површина намењених становању и јавним службама, планираних површина за 

проширење становања, налазе се и постојећи појединачни радни комплекси. 

 

 
                                                     Слика 1. Зона 1 

 

1.2. ЗОНА II – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА И НАСЕЉСКО ГРОБЉЕ 
 

У склопу друге карактеристичне зоне која је намењена спорту и рекреацији (постојећи 

и планирани комплекси), гробљу и појасу заштитног зеленила, налази се и постојећи 

појединачни радни комплекс - фазанерија. 

 

 

 
 

 

 

 
Слика 2. Зона 2 
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1.3. ЗОНА III – РАД И СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
 

У склопу треће карактеристичне зоне која је намењена раду и спорту и рекреацији, 

поред постојећих индустријских комплекса и постојеће спортско-рекреативне површине 

(фудбалски стадион) планиране су површине за рад и заштитно зеленило. 

 

 
 

 
Слика 3. Зона 3 

 

  

1.3.1. Биланс намене површина по зонама 

 
Табела 11. Биланс намене површина по зонама 

 
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА ПЛАНИРАНО 

 hа % 

ЗОНА 1 411,76 85,53 

Центар насеља 16,57  

Породично становање 308,46  

Породично становање са делатностима 30,60  

Појединачни радни комплекси 7,46  

Зеленило-скверови 1,23  

Саобраћајне површине-улични коридори 47,44  

ЗОНА 2 35,64 7,40 

Комуналне површине-гробље 5,77  

Зеленило-заштитно зеленило 5,62  

Спорт и рекреација 15,69  

Саобраћајне површине-улични коридори 8,56  

ЗОНА 3 34,05 7,07 

Рад 11,55  

Спорт и рекреација 3,68  

Зеленило- заштитно зеленило 7,99  

Саобраћајне површине-улични коридори 10,83  

УКУПНА ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  481,45 100 
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2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ 

КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 
 

2.1. СТАНОВАЊЕ 
 

Становању је намењен највећи део насеља 339,06 ha, односно 70,42 %. У наредном 

планском периоду ће се и даље развијати на површинама које су и до сада биле 

намењене становању, а такође и на делу неизграђених површина у оквиру границе 

грађевинског подручја.  

 

Становање ће се градити као породично. 

 

У насељу ће и у будућности породично становање бити доминантан вид становања. 

Спратност у зони породичног становања је од П до П+1+Пк. Сутерен или подрум се 

могу предвидети тамо где висина подземних вода то дозвољава. 

 
Слика 4. Породично становање 

 

Породично становање са делатностима подразумева изградњу објеката намењених 

становању и раду на истој парцели. Објекти намењени раду могу бити у функцији 

пољопривреде, занатства, угоститељства, снабдевања и сл. Делатности на парцели не 

смеју нарушавати и загађивати природну и створену средину, односно, морају се 

предузети све мере за отклањање штетних утицаја на околину. 

 

 
Слика 5. Породично становање са делатностима 
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2.2. ЦЕНТАР НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ  
 

Насељски центар у просторној структури сваког насеља представља место 

концентрације различитих централних функција, односно место концентрације људи, 

објеката јавних служби, становања и одговарајућих комуникација. 

  

За успешно функционисање насељског центра је битна његова приступачност. Лака 

доступност центру насеља је обезбеђена самом локацијом у средишту насеља и 

формираним насељским саобраћајницама. Да би се искористио повољан положај 

централне зоне и обезбедила стварна приступачност, неопходно је обезбедити простор 

за паркирање возила (отворени или затворени). 

  

Центар насеља са постојећим и планираним садржајима управе, образовања, културе, 

здравства, пословања, угоститељства и трговине пружиће адекватну разноликост коју 

овакав простор треба да поседује. Привлачност центра зависи од разноврсности и 

естетског обликовања простора.  

 

Центар насеља је формиран дуж главне улице која се пружа у правцу североисток – 

југозапад уз коју су смештене установе јавних служби и органа управе. Плански је 

дефинисано решење за уређење центра насеља са тенденцијом растерећења зоне 

центра од моторног саобраћаја, интерполацијом нових саобраћајних токова, у мери 

која обезбеђује већи степен пешачких и бициклистичких комуникација, али и 

могућности нових колских продора. Посебан нагласак је на јавним површинама у овом 

делу насеља и њиховом партерном, пејзажном и амбијенталном уређењу које треба да 

је примерено најатрактивнијем делу насеља и привлачно свим групама корисника.  

 

Јавне службе 

 

У насељу Нови Сланкамен је заступљеност јавних служби у складу са величином 

насеља и улогом у мрежи насеља. Објекти јавних служби се задржавају и у наредном 

планском периоду. У складу са наменом, на овим локацијама је могућа изградња нових 

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

складу са савременим захтевима. Неопходно је обезбедити одговарајући број паркинг 

места у двориштима објеката, као и уз саобраћајнице.  

 
Слика 6. Центар насеља 

2.3. РАДНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Радне површине у насељу су лоциране на улазно-излазним правцима и у оквиру 

насељског ткива. 
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Постојећи радни комплекс - фарма, која се налази у грађевинском подручју (реону) 

насеља у важећем плану, овим Планом је изузета из грађевинског подручја насеља.   

Површине намењене за смештај радних погона у насељу повећане су за 11,55 ha. 
 

Површине намењене раду заузимају 19,01 ha, а могу се поделити у две основне 

подгрупе: радна зона и појединачни радни комплекси. 
 

Радна зона је планирана у источном делу насеља. У оквиру радне зоне лоцираће се 

комплекси са већим просторним захтевима и обимом транспорта, као и капацитети који са 

становишта заштите животне средине треба да буду лоцирани изван насељског ткива. 
 

Радна зона је намењена за формирање комплекса и изградњу погона чије намене су 

првенствено везане за прехрамбену индустрију, али и пратеће делатности. Периферија 

насеља и близина главне насељске саобраћајнице представљају идеалну локацију за 

планирану радну зону. 
 

Поред планиране радне зоне, на територији насеља постоје већ изграђени 

појединачни радни комплекси који су лоцирани по ободу насеља и чије делатности 

не би требало да имају негативан утицај на животну средину (загађење воде, ваздуха и 

земљишта, бука, вибрације), те који у случају проширења и промене делатности треба 

да задовољавају услове изградње који су утврђени овим Планом (величина парцеле, 

степен изграђености, приступ на јавни пут, компатибилност са околним садржајима, 

усклађеност са окружењем у амбијенталном смислу и сл.). 

 
Слика 7. Појединачни радни комплекси 

  
Слика 8. Радне површине 
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2.4. ЗЕЛЕНИЛО И СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
 

Насеље Нови Сланкамен је лоцирано у близини Дунава, са чијом обалом је повезано 

друмским саобраћајем. Туристички локалитети у околини насеља су најближи 

туристички пунктови за становнике и посетиоце Новог Сланкамена. Из тог разлога у 

самом насељу нису развијени посебни туристички садржаји, али се постојећи 

(фудбалско игралиште и стрелиште) и планирани спортско-рекреативни садржаји 

могу укључити у туристичку понуду насеља и околине. 
 

Зеленило  
 

Концептом уређења јавних зелених површина је планирано формирање линијског 

зеленила у свим постојећим и новим уличним коридорима, уређење скверова, подизање 

зелених површина око јавних објеката и подизање појасева заштитног зеленила.  
 

Појасеви заштитног зеленила су планирани по ободу насеља: уз гробље и на површини 

предвиђеној за рекултивацију и санацију, која се тренутно користи као насељска 

депонија. 

 
Слика 9. Зеленило 

 

Зелене површине ће бити заступљене и у оквиру комплекса школских и предшколских 

установа, спортско-рекреативних и радних површина, становања и комуналних садржаја.  
 

Око спортско–рекреативних површина ће се формирати заштитно зеленило, као 

баријера у односу на околне садржаје. У складу са просторним могућностима, ова 

категорија зеленила ће се допунити клупама и другим вртним мобилијаром. 
 

Учешће зелених површина, према планерским нормативима у оквиру планираних 

намена, утицаће на повећање укупног нивоа озелењености насеља.  
 

Повећање површина под зеленилом, развој недостајућих и реконструкцијa постојећих 

категорија и њихово међусобно повезивање у континуиран систем, преко линијског 

зеленила, представљају основну концепцију озелењавања насеља.  

 
Слика 10. Скверови 
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Спорт и рекреација 
 

Поред постојећих садржаја - спортских терена уз школски комплекс и отворених 

игралишта у оквиру централне зоне, планирано је формирање спортско-рекреативног 

центра, који може да буде опремљен спортским теренима за мале спортове (отвореним 

и затвореним), базеном, као и површинама за активну рекреацију. 

 
Слика 11. Спорт и рекреација 

 

 

2.5. КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Планом је предвиђено проширење насељског гробља и доградња недостајућих 

садржаја (сала за помен-даћу, паркинг). 

 
Слика 12. Насељско гробље 

 

Зелена пијаца која задовољава потребе насеља се задржава на постојећој локацији и 

планира се њено уређење. 

 

За потребе водоснабдевања задржавају се постојећи бунари, распоређени унутар и 

изван насељског ткива. 
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Слика 13. Бунари 

 

У насељу се планира изградња канализационе мреже за санитарне отпадне воде, а 

за њихово пречишћавање планирана је површина јужно од границе грађевинског 

подручја насеља на којој се планира изградња савременог постројења за 

пречишћавање. 

 
Слика 14. Постројење за пречишћавање отпадних вода 

 

Гасификација - Постојећа МРС (мерно-регулациона станица) својим капацитетом 

задовољава потребе за природним гасом насеља. Локација постојећe МРС се задржава.  
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2.6. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 
Табела 12. Биланс по наменама површина 

 
НАМЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋЕ ПЛАНИРАНО 

ha % ha % 

НАСЕЉСКИ ЦЕНТАР 7,99 1,66 16,52 3,43 

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 1,57 - 1,57 - 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 0,62 - 0,62 - 

ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ 0,14 - 0,14 - 

ОСТАЛИ ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ 5,66 - 14,19 - 

СТАНОВАЊЕ 315,61 65,45 339,06 70,42 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 315,61 - 308,46 - 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ДЕЛАТНОСТИМА     - - 30,60 - 

ЗЕЛЕНИЛО И СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА1 4,31 0,89 34,20 7,10 

СКВЕР 0,77 - 1,23 - 

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО - - 13,61 - 

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 3,54 - 19,36 - 

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ 4,33 0,92 5,95 1,24 

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 0,05 - 0,05 - 

ГРОБЉЕ 4,15 - 5,77  

БУНАРИ 0,11 - 0,11 - 

МРС 0,02 - 0,02 - 

РАД 14,61 3,03 19,01 3,95 

РАДНА ЗОНА - - 11,55 - 

ПОЈЕДИНАЧНИ РАДНИ КОМПЛЕКСИ И ФАРМА 14,61 - 7,46 - 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 62,5 12,96 66,71 13,86 

УЛИЧНИ КОРИДОРИ 62,5 - 66,71 - 

НЕУРЕЂЕНО (НЕИЗГРАЂЕНО) ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
72,83 15,09 - - 

УКУПНА ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
НАСЕЉА  

482,18 100 481,45 100 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 4,92  - - 

 
Табела 13. Биланс укупног земљишта обухваћеног Планом 

 
Р.БР. ОБУХВАТ ПЛАНА ha % 

1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА  481,45 98,2 

2. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ВАН НАСЕЉА 1,02 0,2 

 ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА БР. 126 1,00 0,2 

 БУНАР 0,02  

3. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ-ФАРМА 7,98 1,6 

1.+2.+3. УКУПНО ОБУХВАЋЕНО ПЛАНОМ 490,45 100 

 

 

3. РЕГУЛАЦИОНО И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ 

ЛИНИЈЕ  
 

3.1. РЕГУЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА  
 

Приликом примене Плана, у ситуацији где долази до неслагања између текстуалног и 

графичког дела Плана, увек се примењује графички део. 

                                           
1  У обрачун зелених површина није урачунато зеленило ограниченог коришћења, зеленило у склопу уличних коридора, 

као и зеленило у склопу радних комплекса што износи око 124,8 ha површине под зеленилом различитих категорија.  



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
28 

 

3.1.1. Јавне површине 

 

Планом регулације су дефинисане парцеле – површине и објекти јавне намене: 

- улични коридори, 

- гробље, 

- заштитно зеленило, 

- зеленило – сквер, 

- МРС, 

- Бунари, 

- основна школа и предшколска установа, 

- амбуланта, 

- пијаца. 

 

Парцеле – површине јавне намене се образују од следећих целих и делова 

катастарских парцела: 

 
Табела 14. Списак парцела јавних површина 

Намена парцеле 

целе делови 

улични 
коридори 

3724/1,3722/20,504,505, 
508,493/1,2056/37, 
3694/1,2050/2,2047/10 

3724/2,3724/3,3724/4,3724/5,3724/6,3724/6,3724/7, 
3724/8,3724/9,3724/10,3724/11,3724/12,3724/13, 
3724/14,3724/15,3724/16,3724/17,3724/18,3724/19, 

3724/20,3724/21,3724/22,3723/24,3723/27,3722/1, 
3722/28,3722/30,3722/19,3709/1,3709/42,3688/4, 
2878,2867/7,2876,2868,2869,2870,2871,2872,2877, 
2879,3693/2,3693/3,3693/4,3694/5,3693/6,3693/7, 
3693/8,3693/9,3693/10,3693/11,3693/12,3693/13, 
3693/14,3693/15,3693/16,3693/17,3693/18,3693/19,

3693/20,3693/21,3693/30,3693/22,3693/23,3693/24,

3693/25,3693/26,3693/27,3693/28,2041/1,2041/2, 
2041/3,2041/107,2041/108,2043/73,2043/74,2034/1,
2043/69,2044/21,2044/22,2044/25,2044/26,2044/30,
2044/31,2055/1,2055/2,2055/11,2047/9,2047/16, 
2035,3689,2050/1,491 

гробље 3726/1,3726/2,3728/2, 

3728/3,3728/4, 
 

3728/21,3721,3709/1 

заштитно 
зеленило 

2047/3,3729/37,3697/2, 
2047/11 

2047/12,2049,2047/9,3728/21,3709/1 

зеленило - 
сквер 

 2035 

МРС 493/2  

бунари  2867/6,2867/7,3679/2,1014 

амбуланта  490/1 

пијаца 490/2 490/1 

 

3.1.2. Списак координата новоодређених међних тачака 

 

Регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама, као и 

аналитичким елементима. 

 
Табела 15. Списак координата новоодређених међних тачака 

Број тачке Y X Број тачке Y X 

1 7439957.98 4999081.53 24 7439213.92 4996796.31 

2 7439958.33 4999078.67 25 7439205.04 4996803.91 

3 7439826.64 4998939.21 26 7439596.49 4997144.68 

4 7439821.27 4998939.24 27 7439624.53 4997109.74 

5 7439666.58 4999082.35 28 7439643.01 4997086.91 

6 7439820.95 4998929.30 29 7440945.30 4997699.72 

7 7439862.08 4998976.77 30 7440980.35 4997800.83 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
29 

 

Број тачке Y X Број тачке Y X 

8 7439846.38 4999178.63 31 7440996.45 4997862.90 

9 7439798.54 4998834.66 32 7441001.97 4997903.64 

10 7439702.67 4997797.41 33 7441049.98 4997961.28 

11 7439693.10 4997809.58 34 7441079.68 4997996.91 

12 7439678.00 4997823.80 35 7441085.06 4997994.25 

13 7439660.95 4997842.33 36 7441102.48 4997991.85 

14 7439638.41 4997867.02 37 7441119.16 4997991.81 

15 7439586.37 4997922.87 38 7441088.12 4997860.84 

16 7439559.79 4997951.18 39 7441061.83 4997802.18 

17 7439552.96 4997972.16 40 7441389.02 4997815.91 

18 7439280.76 4996912.45 41 7439605.13 4997153.95 

19 7439306.78 4996888.15 42 7441668.89 4999007.98 

20 7439288.27 4996868.60 43 7441678.26 4999021.14 

21 7439263.07 4996891.44 44 7441685.22 4999015.94 

22 7439216.42 4996817.59 45 7441676.13 4999003.05 

23 7439224.51 4996810.77    
 

 

3.2. НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ  
 

За израду нивелационог решења коришћен је дигитални катастарски план у размери 

Р=1:2880 и топографски план у размери 1:1000. 
 

Генералним нивелационим решењем приказани су следећи елементи: 

- коте прелома нивелете осовина саобраћајница; 

- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница; 

- нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,02 – 3,64%). 
 

За израду детаљне урбанистичке и пројектне документације, подужни нагиб 

саобраћајница дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања земљишта и 

геодетског снимања терена.  
 

Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће 

Државне нивелманске мреже. 
 
 

3.3. ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ  
 

Положај постојећих објеката је на већ утврђеним грађевинским линијама. 

(графички прилог бр. 7.1.-7.4.). 
 

Уличне грађевинске линије планираних објеката које треба градити унутар изграђеног 

ткива, према положају већине објеката тј. на удаљености од 0.00 m од регулационе 

линије (графички прилог бр. 7.1-7.4.). 
 

Уличне грађевинске линије планираних објеката које треба градити у новим уличним 

коридорима, су на удаљености од 5.00 m од регулационе линије (графички прилог бр. 

7.1-7.4.). 

 

 

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

 

4.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Површине јавне намене су простори одређени Планом 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.). 
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Планиране површине јавне намене у оквиру границе обухвата Плана су: 

- комуналне површине (зелена пијаца која се налази у центру насеља и 

насељско гробље), 

-  саобраћајне површине (улични коридори, пешачке улице и пролази, 

тргови), 

- зелене површине (скверови, улично зеленило, зеленило ограниченог 

коришћења уз комплексе јавне намене у јавној својини и заштитно 

зеленило). 

 

За површине јавне намене које су предвиђене Планом прописани су следећи 

орјентациони урбанистички услови: 

 

Услови за уређење и изградњу саобраћајних и зелених површина, као и линијских 

инфраструктурних објеката дати су у поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 5. КОРИДОРИ, 

КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА 

УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ. 

 

 

4.2. ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
  

Објекти јавне намене су објекти намењени за јавно коришћење и могу бити: 

- објекти јавне намене у јавној својини по основу посебних закона (линијски 

инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних органа, органа 

територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.)2 и  

- остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, 

домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени 

спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и 

други објекти).  

 

Објекти јавне намене у оквиру границе обухвата Плана који треба да буду у 

јавној својини су: бунари, МРС, амбуланта, основна школа и предшколска 

установа. 

 

Орјентациони урбанистички услови за објекте јавне намене: 

 

Орган управе - месна заједница 
 

Услови за изградњу објеката су: 

- индекс заузетости парцеле   макс. 50% 

- спратност објекта    макс. П+1+Пк/П+2 

- озелењене површине     мин. 30%. 

 

Информатичке делатности - пошта 
 

Услови за изградњу објеката су: 

- индекс заузетости парцеле   макс. 50% 

- спратност објекта    макс. П+1+Пк/П+2 

- озелењене површине     мин. 30% 

 

 

 

 

 

                                           
2 Просторије месне заједнице у насељу Нови Сланкамен се налазе у склопу пословног објекта – остали 
објекти јавне намене 
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Објекат културе - Дом културе 
 

Уређење и изградњу изводити у складу са важећим правилницима који ову област 

уређују и у складу са условима из Плана: 

- индекс заузетости парцеле   макс. 50% 

- спратност/висина објекта    макс. П+2, висина сале у зависности од  

         намене 

- озелењене површине     мин. 30% 

 

Објекат васпитања и образовања 
 

Предшколска установа: 

-  индекс заузетости парцеле   макс. 50% 

- озелењене површине     мин. 30% 

- обухват деце узраста од 5-7 година  100% 

- обухват деце узраста од 3-5 година  70% 

- обухват деце узраста од 0,5-3 године  30%  

- изграђена површина    5,5 m2/по детету 

- слободна површина     10-15 m 2/по детету 

- максимална спратност објекта    П+1 

- 1 паркинг место на 70 m2 корисног простора (изван ограде комплекса) 
 

Основна школа: 

- индекс заузетости парцеле   макс. 50% 

- озелењене површине     мин. 30% 

- старосна група од 7-14 година   100% 

- изграђена површина    7,5 m2/по ученику 

- слободна површина    15-25 m2/по ученику 

- максимална спратност објекта   П+2+Пк 

- комплекс опремљен отвореним спортским теренима и фискултурном салом 

- 1 паркинг место на 70 m2 корисног простора (изван ограде комплекса) 

 

Објекат здравствене заштите - амбуланта, апотека 

 

Амбуланта, апотека - изградњу и реконструкцију објеката изводити у односу на 

конкретне потребе, а у складу са Правилником о ближим условима за обављање 

здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене 

службе („Службени гласник РС“, број 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12-др. пропис,  

119/12-др. пропис, 22/13 и 16/18).  

- индекс заузетости парцеле   макс. 50% 

- озелењене површине     мин. 30% 

- индекс заузетости парцеле   макс. 50% 

- спратност објекта    макс. П+3 

- озелењене површине    мин. 30% 
 

Изградња ових садржаја дозвољена је и на грађевинском земљишту за остале намене, 

у оквиру приватног сектора, на основу важећих правилника који ову област регулишу и 

у складу са условима из овог Плана. 
 

Објекат социјалне заштите - дом за старе 
 

- површина комплекса    50-60 m2 по кориснику 

- грађевинска површина    25 m2 по кориснику, 

- максимална спратност објекта   П+2+Пк  

- 1 паркинг место на 2 запослена. 

- индекс заузетости парцеле  макс. 50% 

- озелењене површине   мин. 30% 
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5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА 

ПРИКЉУЧЕЊЕ  
 

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

5.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре     
 

Насељска путна мрежа 
   

У оквиру простора обухваћеног Планом генералне регулације насеља Нови Сланкамен 

у наредном временском периоду, саобраћај ће бити заступљен преко капацитета 

искључиво путног-друмског саобраћаја. 
 

Основна концепција саобраћаја у насељу Нови Сланкамен се заснива на задржавању 

свих физички дефинисаних уличних коридора, њихово потпуно урбанистичко – 

просторно дефинисање (утврђивање парцела свих уличних коридора), дефинисање 

свих потребних елемената попречних профила саобраћајница, уз њихову изградњу и 

реконструкцију где је то потребно и неопходно. У насељским блоковима (стамбеним и 

радним, спортско-рекреативним), планира се пробијање нових коридора, у циљу 

повезивања и употпуњавања сегмената саобраћајне мреже. Ширина и положај свих 

садржаја у попречном профилу, узимајући у обзир специфичности у оквиру насеља, 

као и све набројане условљености, ће бити посебно разрађивани кроз овај План, 

одговарајуће ПДР-е и техничку документацију. 
 

Основу саобраћајног система насеља чиниће путни - друмски саобраћај, а његови 

најважнији сегменти ће бити постојеће трасе: 

 ДП IIa реда бр.126/Р-1093, Рума – Путинци – Инђија - Стари Сланкамен, 

 као и општинских путева:  

 ОП бр.17 (Крчедин – Нови Сланкамен),  

 ОП бр.18 (Нови Сланкамен - Сурдук),   
 

функционално дефинисаних као главне насељске саобраћајнице (ГНС). Трасе ових 

категорисаних путева, као главних насељских саобраћајница у оквиру утврђених 

коридора чиниће основу путног саобраћајног система насеља. 
 

У експлоатационом смислу планира се изградња недостајућих елемената саобраћајне 

мреже као и рехабилитација, реконструкција и одговарајуће опремање свих постојећих 

саобраћајница у оквиру утврђених уличних коридора. Посебан акценат приликом даље 

реализације (кроз пројектовање и техничку документацију) у уличним коридорима 

потребно је дати одводњавању са коловозних и осталих саобраћајних површина. 
 

Утврђивање нових регулационих ширина, приликом формирања - пробијања нових или 

реконструкције унутар постојећих коридора, захтеваће одређена прилагођавања, 

узимајући у обзир хијерархијски ниво саобраћајнице, њен положај у мрежи као и 

могућности – простор, који ће бити условљен постојећом изграђеношћу и 

конфигурацијом терена.  
 

Реконструкцијом трасе државног и општинских путева (главна насељска саобраћајница 

– ГНС), побошљаће се функционисање насељског саобраћаја, повезаност са 

општинским центром, суседном општином Стара Пазова и насељима. Такође, неопходна 

је изградња, као и мере реконструкције / рехабилитације ниже хијерархијске насељске 

уличне мреже у циљу повећања безбедности насељског саобраћаја.  

 

                                           
3 Донета је Уредба о категоризацији државних путева у складу са њом је направљена паралела са постојећим ДП: 

некадашњи Р-109 је ДП IIа реда бр.126. 
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Узимајући у обзир геоморфолошке особине терена, у целом насељу су евидентне 

изванредне просторне могућности за остварење свих видова немоторног саобраћаја.  

 

Изградњом, модернизацијом постојећих капацитета (пешачке стазе), као и изградњом 

нових (пешачке и бициклистичке стазе), безбедност кретања би се подигла на 

одговарајући ниво. Ови видови немоторних кретања били би основни начини 

савладавања унутарнасељских растојања. У оквиру коридора (постојећих/планираних) 

саобраћајница посебно ће се обратити пажња на реализацију ових капацитета. 

 

Просторнo диференцирање насељских садржаја (централни садржаји: школа, 

предшколска установа, месна заједница, здравствена станица и др.), уз трасу државног 

пута кроз Нови Сланкамен, умногоме je утицалo на интензитет негативних утицаја 

саобраћајних дешавања на насељске функције. У наредном периоду, с обзиром на 

трасу ДП бр.126 кроз центар, може се очекивати одређени повећани утицај на 

безбедност и проточност у овом делу насеља. Величина овог утицаја ће искључиво 

зависити од повећања обима саобраћаја на предметном путном правцу. Саобраћајне 

прогнозе предвиђају да тај сценарио није реалан у наредном прогнозном периоду од 5 

год. У случају било каквих промена у обиму саобраћајних дешавања у насељу, 

потребно је предузети одређене захвате у циљу побољшања проточности и 

безбедности функционисања насељског саобраћаја (мере успоравања саобраћаја у 

централној зони, одговарајућа сигнализација и опрема и др.). 

 

Унутрашњи саобраћај у оквиру насељског простора Новог Сланкамена кумулисаће, 

усмеравати и водити главна насељска саобраћајница до свих одредишта у окружењу. 

Због величине насеља и постојећег/перспективног транзитног и интерног саобраћаја 

планира се проширење коловоза у оквиру главне насељске саобраћајнице (са 

садашњих 6,0 m на планираних (6,5) 7,04 m).  

 

Систем сабирних и приступних саобраћајница треба да опслужи насеље и омогући 

смештај свих саобраћајних капацитета у оквиру јавне површине уличног коридора. За 

повезивање насеља са пољопривредним и другим сировинским залеђем у наредном 

периоду искористиће се мрежа постојећих и планираних атарских и приступних путева. 

 

Дакле, у наредном планском периоду постојаће три хијерахијска нивоа насељских 

саобраћајница: 

- главна насељска саобраћајница – ГНС, 

- сабирна насељска саобраћајница – СНС и 

- приступна насељска саобраћајница – ПНС.  

 

За насеље Нови Сланкамен важе следећи параметри саобраћајница: 

 
Табела 16. Параметри саобраћајница у насељу Нови Сланкамен 

Врста саобраћајнице Мин.ширина коридора Ширина коловоза 

Главна нас. саобраћајница 18,0 m 7,0 m (мин. 6,5 m) 

Сабирна нас. саобраћајница 10,0 m 6,0 m (мин. 5,5 m)  

Приступна нас. саобраћајница 8,0 m 5,5 m (мин. 5,0 m) 

 

У наредној табели дати су хијерархијски дефинисани типови насељских саобраћајница, 

са утврђеним просторним нивоима функционалности у насељској мрежи. 

 

 

 

 
 

                                           
4  Ширина коловоза зависи од изабране варијанте оивичења коловозне конструкције. Ако се планирају ивичњаци ширина 

коловоза се може редуковати на вредност у загради.  
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Табела 17. Хијерархијски типови насељских саобраћајница 

Функција Тип 

опслуживање 
локације 

сабирање 
токова 

саобраћајно 
повезивање 

даљинско 
повезивање 

брзо 
повезивање 

основни мешовити 

 
* 

 
* 

 
□ 

 
● 

 
* 

 
ГНС 

главна 
магистрала 

 
□ 

 
● 

 
 

   
СНС 

сабирна  
улица 

 
● 

 
* 

    
ПНС 

приступна  
улица 

 
● главна функција 
□ споредна функција 

* само изузетно 

 

Главна насељска саобраћајница (ГНС) ће по функцији и изграђености бити најважнији 

насељски саобраћајни капацитет (ширина коловоза 7,0 - мин. 6,5 m) и она ће 

кумулисати сав интерни саобраћај на нивоу насеља и водиће га ка жељеним 

одредиштима у окружењу. 

 

У оквиру коридора главне насељске саобраћајнице су имплементирани и капацитети за 

одвијање пешачког саобраћаја (са обе стране уличног коридора уз регулациону 

линију) што ће омогућити највиши ниво основном насељском комуницирању. Дуж трасе 

главне насељске саобраћајнице кретаће се средства јавног превоза и омогућити 

даљинска (транзитна) и интерна кретања. ГНС мора поседовати одговарајућу 

изграђеност, као и простор за независно вођење немоторних кретања (пешачке и 

бициклистичке стазе), како би се обезбедио највиши ниво саобраћајне услуге.  

 

Табела профила функције и нивоа функције главне насељске саобраћајнице (ГНС) у 

насељу Нови Сланкамен: 

 
Табела 18. Нивои функције главне насељске саобраћајнице (ГНС) 
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ФУНКЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ 
ПОВЕЗИВАЊА 

П/О   X   

САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ 
(МОТ. ВОЗИЛА) 

П/О   X   

ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ 
(ПОВРШИНСКИ) 

О/П   X   

БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ О/П   X 
 

  

ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ 
(ПОДУЖНИ) 

О/П     
X 

 

ПАРКИРАЊЕ  О  X    

ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ 
(ПОПРЕЧНИ) 

О/П   X   

АКТИВНОСТИ БОРАВКА У 
УЛИЧНОМ ПРОФИЛУ 

О   X   

КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ    X   

ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ  
(НПР. ЗЕЛЕНИЛО) 

    
 

 
X 
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Слика 15. Геометријски попречни профил ГНС 

 

Сабирне насељске саобраћајнице (СНС) у насељу Нови Сланкамен ће по изграђености 

омогућити кретање интерног теретног сабраћаја, везе са важнијим насељским 

садржајима, као и повезивати значајне зоне и целине са главном насељском 

саобраћајницом. Заједно са ГНС, сабирне насељске саобраћајнице чиниће затворени 

функционални систем са потребном проточношћу при свим условима одвијања 

саобраћаја. 

 
Табела 19.  Табела профила функције и нивоа функције сабирне насељске саобраћајнице (СНС) 

у насељу Нови Сланкамен 
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ПАРКИРАЊЕ  О   X    
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О/П    X  

АКТИВНОСТИ БОРАВКА У 
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КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ О/Б   
 

X   

ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ  

(НПР. ЗЕЛЕНИЛО) 
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Слика 16. Геометријски попречни профил СНС 
 

Приступне насељске саобраћајнице  (ПНС), као хијерархијски најниже у мрежи, ће 

омогућити доступност до свих садржаја и објеката, уз примену одговарајућих 

режимских захвата где се за то укаже потреба. 
 

Табела 20. Табела профила функције и нивоа функције приступне насељске саобраћајнице 
(ПНС) у насељу Нови Сланкамен 
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Слика 17. Геометријски попречни профил ПНС 

 

Саобраћајни чворови – раскрснице 

 

Планирана концепција решавања проблематике саобраћајних чворова - раскрсница 

унутар насеља подразумева решавање чворних тачака кроз класичне површинске 

раскрснице - са пресецањем саобраћајних струја (трокраке и четворокраке).  

 

У наредном периоду потребно је реализовати саобраћајно – техничку анализу 

безбедности и проходности саобраћајних чворова са одговарајућим режимско -

регулаторним мерама.  

 

Немоторни саобраћај 
 

Узимајући у обзир геоморфолошке особине терена, насеље Нови Сланкамен има 

просторне могућности за остварење свих видова немоторног саобраћаја. 
 

Изградњом и модернизацијом постојећих капацитета (бициклистичке и пешачке стазе) 

безбедност кретања би се подигла на одговарајући ниво. Ови видови немоторних 

кретања били би основни начини савладавања унутарнасељских растојања. 

 

Стационарни саобраћај 

 

У оквиру насеља ће се планирати и простори за стационирање возила, код свих  

важнијих насељских садржаја.  

 

Паркинзи за путничка возила у оквиру коридора ГНС и СНС се могу планирати у оквиру 

уличног коридора - слободних површина у регулационом профилу, а у коридорима 

приступних саобраћајница морају бити у оквиру парцеле. Могуће је планирати нове 

паркинге за путничка возила у оквиру централне зоне насеља.  

 

На ободу насеља у оквиру радних садржаја (уз државни и општинске путеве), такође је 

могуће планирати изградњу простора за стационирање теретних возила. 

 

Јавни превоз 

 

За функционисање јавног аутобуског саобраћаја неопходно је обезбедити квалитетно 

опслуживање путника на терминалима-стајалиштима.  

 

Реконструкцију постојећих, као и евентуалну изградњу нових аутобуских стајалишта, 

извршити у складу са условима из овог Плана, као и правилницима који ближе 

регулишу ову проблематику - Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим 

условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских 

стајалишта („Службени гласник РС“, бр. 7/17) и Правилник о условима које са аспекта 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
38 

 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 

пута („Службени гласник РС“, бр. 50/11), тако да се задовоље сви критеријуми пријема 

и отпреме путника, уз повећање нивоа услуге и безбедности. 
 

Станице за снабдевање горивима (ССГ-ма) 
 

Од самог настанка потребе за снабдевањем горивима транспортних средстава, постоје 

евидентни проблеми у уклапању постојећих, али и нових станица у урбане просторе, 

који се временом у функционалном и обликовном смислу мењају. 
 

Станице за снабдевање горивима (ССГ-ма) се могу сврстати у пратеће садржаје 

саобраћајница, али и у трговинске, привредне па и комуналне садржаје. У складу са 

наведеним, развој делатности ове врсте могуће је планирати у оквиру свих намена које 

су под одређеним условима компатибилне са делатношћу која се обавља на станицама 

за снабдевање горивом.  
 

Станице за снабдевање горивима се, као основни путни садржаји и као важни саобраћајни 

терминали, могу градити уз све путеве, на деоницама унутар и ван насеља, придржавајући 

се основних одредби које прозилазе из Закона о јавним путевима.  
 

У појасу уз државне и остале путеве унутар насеља избор микролокације пре свега 

зависи од постојећег броја и стања ССГ-ма, зонирања насеља, постојећих и планираних 

намена простора, заштићених природних добара, као и других релевантних података 

(стање еколошких параметара, правци дувања ветрова, положаја индустријских и 

других еколошки проблематичних садржаја, положаја стамбених зона, школа и свих 

других садржаја где је могуће потенцијално угрожавање животне средине). 
 

Реализација потенцијалних ССГ-ма (бензинске и гасне станице) у обухвату Плана ће се 

вршити на основу претходно урађеног Плана детаљне регулације (ПДР-е) / 

урбанистичког пројекта (УП-а) уз обавезно испуњавање инфраструктурних, 

комуналних, еколошких и осталих услова микролокације. Уколико није дефинисана 

грађевинска парцела ССГ-ма односно ако је потребно дефинисати грађевинско 

земљиште и регулацију, односно извршити разграничење површина јавне и остале 

намене обавезна је израда ПДР-е, док је за случајеве реконструкције постојећих или 

изградње нових садржаја ССГ-ма, ако се не мења регулација обавезна израда УП-а. 
 

Опште смернице - критеријуми за избор микролокације ССГ-ма се могу поделити у 

три групе: 

1. саобраћајне смернице - усмерење ка циљу лаке доступности (мање вожње због 

снабдевања горивом) и ка циљу безбедности (што мања саобраћајна сметња), 

дефинисаних кроз опредељења:  

- повољне микролокације су улазно-излазни правци у насељу, радне и складишне 

зоне, уз гараже, сервисе, радионице и слично,  

- избегавање микролокација у близинама високо оптерећених раскрсница и 

чворова, оштрих кривина, непрегледних места, као и у близини 

инфраструктурних система (гасовода, нафтовода, далековода и др.), 

- избегавање микролокација на начин да не ометају, прекидају и заузимају 

површине за динамички саобраћај, посебно токове нeмоторног саобраћаја 

(пешаци и бициклисти), 
 

2. просторно-урбанистичке смернице: усмерење ка циљу одговарајућег броја 

(мањи број станица мањег капацитета) и ка циљу амбијенталног уклапања 

(што квалитетније архитектонско уклапање у постојећу изграђеност), 

дефинисаних кроз опредељења:  

- повољне микролокације су зоне са мањим густинама насељености, у близини 

централних делова насеља,  

- избор ССГ-а са минималним садржајима (точење горива) и са што мањим 

заузимањем површине (тзв. „дворишне - градске“),  
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- ССГ својим изгледом и архитектонским решењима треба да буде укомпонована у 

околину и са одговарајућим и сврсисходним осветљењем; 
 

3. еколошке смернице: усмерење ка циљу смањења директних и индиректних 

утицаја на еколошке параметре (на земљиште, ваздух и воду), дефинисаних 

кроз опредељења: 

- избор микролокације на начин да што мање потенцијално угрожава околне 

становнике (удаљеност 50-100 m од стамбених објеката, физичко раздвајање од 

пешачких стаза и слично), 

- избегавање микролокација у близинама школа, вртића, јавних установа и густо 

насељених стамбених зона, где се потенцијално може очекивати већи број људи, 

- заштиту околине (посебно воде) максимално обезбедити затвореним системом 

одводњавања са вишестепеним системом (сепаратори и таложници) уз редовно 

одржавање система, 

- хортикултурно оплемењивање микоролокације у циљу заштите водотокова, 

загађивања ваздуха и визуелног скривања од оних ССГ- ма које се не користе. 

 

5.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре 
 

Општи услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних и пројеката 

за грађевинску дозволу, за све саобраћајне капацитете уз поштовање одредби: 

- Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18); 

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13-УС, 96/15, 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон); 

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“,  

бр. 50/11); 

- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, 

одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени 

гласник РС“, бр. 7/17);  

- Техничких прописа из области путног инжењеринга; 

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 
 

Државни пут II реда  

 

Заштитни појасеви: 

- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном 

појасу ширине од 10 m (са обе стране, рачунајући од крајње тачке земљишног 

појаса на спољну страну); 

- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног 

појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката, исте је ширине као и 

заштитни појас (10 m) и у којој је дозвољена изградња на основу донетих планских 

докумената. 

 

Државни пут IIа реда бр.126/(Р-109) са следећим програмско-пројектним 

елементима: 

- коридор ширине 30 m ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора; 

- рачунска брзина Vrac = 80 km/h, у насељу 60 km/h; 

- коловоз ширине: 7,2 m тј. (2 х 3,25 m саобр.траке + 2 х 0,35 m) са ивичним тракама 

/ 6,5 m са ивичњацима;    

- банкина ширине 1,0 m; 

- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 kN по осовини); 

- једнострани нагиб коловоза; 

- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице; 

- паркирање у оквиру коридора дозвољено. 
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Општински пут  
 

заштитни појасеви: 

- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном 

појасу ширине од 5 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса 

на спољну страну), 

- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног 

појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката, исте је ширине као и 

заштитни појас (5 m) и у којој је дозвољена изградња на основу донетих планских 

докумената. 

 

општински пут са следећим програмско-пројектним елементима: 

- коридор ширине 20 m ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора, 

- рачунска брзина  Vrac = (50) 60 km/h, 

- коловоз  ширине 6,0 m тј.  (2 х 2,75 m саобр.траке + 2 х 0,25 m ивичне траке), 

- банкина ширине 1,0 m; 

- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (оптерећење мин. 60 kN по осовини), 

- једнострани нагиб коловоза, 

- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице, 

- паркирање у оквиру коридора дозвољено 
 

Главна насељска саобраћајница (део траса државног и општинских путева) 
 

У коридору главне насељске саобраћајнице је потребно планирати реконструкцију 

државног и општинских путева и саобраћајних прикључака на исте са следећим 

пројектним елементима: 

- Задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице; 

- Коловоз има ширину 7,0 m тј. две саобраћајне траке са ширином од мин. 3,25 m и 

ивичним тракама (ивичњацима) од 0,25 m; 

- Носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (мин. оптерећење 

115 kN по осовини); 

- Нагиб коловоза је једностран; 

- Паркирање путничких возила је ван коловоза у регулационом профилу, ивично или 

сепарисано; 

- Главну насељску саобраћајницу искористити за вођење интерног теретног, 

транзитног и јавног саобраћаја; 

- Бициклистичке стазе извести од савремене конструкције (асфалта, бетона или неког 

другог материјала) са ширином од 2,5 m (мин. 2,1 m) као двосмерне или 1,5 m (мин. 

1,3 m) као једносмерне; 

- Вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске саобраћајнице вршити 

преко изграђених пешачких стаза, ширине мин. 1,5 m, обострано уз регулациону 

линију. 

 

Сабирне насељске саобраћајнице 
 

- Задржава се постојећа регулација уличних коридора сабирних саобраћајница, а у 

деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина уличног коридора је 

10,0 m; 

- Коловоз сабирне саобраћајнице је ширине 6,0 m (2х3,0 m), а мин. 5,5 m (2х2,75 m); 

- Носивост коловозне конструкције за сабирне саобраћајнице је за средњи или лак 

саобраћај (мин. оптерећење 60 kN по осовини); 

- Нагиб коловоза је једностран; 

- Паркирање у оквиру уличног коридора организовати ван коловоза, ивично или 

сепарисано, зависно од конкретне ситуације; 

- Вођење пешачких токова вршити по пешачким стазама, ширине мин. 1,5 m, 

обострано уз регулациону линију. 
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Приступне насељске саобраћајнице 
 

- Приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и једносмерни саобраћај, у 

зависности од мобилности у зони и дужине улице, а у деловима насеља где се уводи 

нова регулација минимална ширина уличног коридора је 8,0 m; 

- Саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2х2,75 (мин.2х2,5) m 

или за једносмерни саобраћај, са ширином 3,5 m (мин. 3,0 m) са мимоилазницама 

(ако се за њима укаже потреба); 

- Носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај (оптерећење 

60 kN по осовини); 

- Паркирање путничких возила у регулационом профилу није дозвољено; 

- Нагиб коловоза је једностран; 

- Раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу 

прегледност и безбедност; 

- Пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине мин. 1,2 m. 

 

Колски прилази парцелама 
 

У оквиру обухвата Плана планирани су осим приступних саобраћајница (делимично 

изграђених) и колски прoлази чија је функција везана за обезбеђење приступа 

грађевинским 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 прoлазе изводити искључиво за колски приступ грађевинским парцелама; 

- у деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина коридора колског 

прoлаза је 3,5 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. 
 

Саобраћајни терминали 

 

Аутобуска стајалишта 
 

Приликом реконструкције постојећих и изградње нових аутобуских стајалишта 

придржавати се одредби Закона o превозу у друмском саобраћају („Службени гласник 

РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 41/18 и 44/18-др. закон)  и 

Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, 

одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени 

гласник РС“, бр. 7/17).  

 

Такође, потребно је придржавати се следећих услова:  

- Ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 3,25 m (изузетно 3,0 m); 

- Дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 13,0 m за један аутобус, 

односно, 26,0 m за два или за зглобни аутобус; 

- Коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора бити пројектована и изведена 

за осовинско оптерећење за средње тежак саобраћај (мин.60 kN по осовини); 

- Одводњавање стајалишта извести са падом од 2% од ивице коловоза. 

 

Станице за снабдевање горивима (ССГ- ма) 
 

Изградњу и реконструкцију објеката и саобраћајних терминала (као и осталих 

комплементарних садржаја) потребно је извршити у складу са условима из законске и 

подзаконске регулативе, која се односи на ову проблематику - Закон o транспорту 
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опасног терета („Службени гласник РС“, бр. 104/16), Правилник о техничким 

нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом 

превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и 

спортских ваздухоплова („Службени гласник РС“, бр. 54/17).  
 

Стационарни саобраћај 
 

Паркинге за путничка возила треба пројектовати у виду ламела са паркинг местима 

(5,0 х 2,5 m) уз ивицу коловоза у оквиру насељских саобраћајница (ГНС и СНС). 
 

Евентуалне гараже за путничка возила градити од савремених материјала са 

обезбеђењем простора за  гаражно место димензија 5,5 х 4,0 m. 
 

Саобраћајно манипулативне површине паркинга извести од савремене коловозне 

конструкције. 
 

Бициклистичке стазе 
 

Приликом пројектовања бициклистичких стаза потребно је придржавати се услова за 

пројектовање истих, са ширином од мин. 2,1 m за двосмерни и мин. 1,3 m за 

једносмерни саобраћај, са подлогом од асфалта или бетона. Обавезно је обележавање 

свих бициклистичких капацитета одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. 

Бициклистичке стазе ће бити изграђене у главној насељској саобраћајници. 
 

Пешачке стазе 
 

Пешачке стазе пројектовати са минималном ширином од 1,2 m или већом, у зависности 

од положаја у оквиру хијерархије мреже, обима кретања и просторних могућности, од 

асфалта, бетона или префабрикованих елемената. Нове садржаје (јавне, пословне, 

спортско-рекреативне и др.) обавезно повезати са сепарисаном пешачком стазом 

задовољавајућег капацитета. 

 

5.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру      
 

Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну 

саобраћајницу, минималне ширине у зависности од зоне основне намене (дато у 

поглављу II тачка 4. Правила грађења по зонама у којима је предвиђена директна 

примена Плана), уз сагласност управљача насељским саобраћајницама, односно 

државним и општинским путевима. 
 

 

5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

5.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 
 

Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату Плана обухватају: 

 Водоводну мрежу, 

 Канализацију отпадних вода и 

 Канализацију атмосферских вода. 
 

Као што је већ речено, изградњом повезног цевовода  250 mm Инђија - Нови Карловци 

- Нови Сланкамен - Стари Сланкамен, сва наведена насеља су прикључена на 

општински систем водоснабдевања, који ће у крајњој фази развоја прерасти у 

регионални система водоснабдевања „Источни Срем“. На тај начин ће се трајно решити 

питање снабдевања водом у насељу. Постојећи извори и бунари задржавају се, уз 

њихово уређење, контролу и заштиту квалитета воде за санитарну употребу. Око 

постојећих бунара успоставиће се зоне санитарне заштите у складу са Правилником о 

начину одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 92/2008). 
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Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих улица и објеката питком 

водом, као и за потребе заштите од пожара. Обзиром да постојећа мрежа на појединим 

местима, ни пречником ни положајем не задовољава садашње потребе, потребно је 

предвидети полагање цевовода у свим новопланираним улицама, као и реконструкцију 

и замену цевовода тамо где је то неопходно. Новопланирану мрежу везати у прстен 

како би се обезбедило квалитетно снабдевање, тј. стварање уских грла у потрошњи. 
 

Канализационим системом треба омогућити одвођење санитарних отпадних вода из 

насеља до постројења за пречишћавање отпадних вода. Мрежа је планирана до свих 

објеката и корисника простора на посматраном подручју, а траса канализационих водова 

се планира дуж постoјећих и новопланираних саобраћајница користећи расположиве 

просторе и падове терена. Техничко решење канализационог система засниваће се на 

гравитационом прикупљању отпадних вода, које ће се потом усмерити ка планираном 

постројењу за пречишћавање, за који је планирана локација изван насеља.  
 

До изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња водонепропусних 

септичких јама на мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле, које ће се према 

потребама, празнити аутоцистернама ангажовањем надлежног комуналног предузећа. 
 

Што се индустријских отпадних вода тиче, оне ће се решавати посебним системом. 

Зависно од врсте и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречишћавање 

кроз предтретман до нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке услове за 

испуштање у јавну канализацију, па ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање 

са санитарном отпадном водом. 
 

Услови предтретмана индустријских отпадних вода треба да: 

- заштите здравље особља које ради на одржавању канализационих система, 

- заштите канализациони систем и објекте на њему, 

- заштите процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају и  

- обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних вода материје које се мало или 

никако не одстрањују на централном уређају за пречишћавање отпадних вода, а 

које могу угрозити захтевани квалитет вода реципијента. 
 

Техничко решење канализационог система засниваће се на гравитационом одводу 

отпадних вода, а минимални пречници уличних канализационих цеви не могу бити 

мањи од  200 mm. 
 

Одвођење атмосферске воде врши се отвореним каналима. Обзиром на ширину улица и 

процентуалну изграђеност насеља, овакав начин одвођења може се оценити 

задовољавајућим, уз услов одржавања пропуста испод колских улаза и путева, у 

проходном стању. Пријемници површинске воде из насеља, који се данас користе, 

служиће у исту сврху и у наредном периоду, а то су Новосланкаменачки поток и 

Комаревац. 
 

5.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 
 

Снабдевање водом 
 

- довршити изградњу регионалног подсистема „Инђија“, према усвојеном пројекту 

регионалног водоводног система „Источни Срем“; 

- израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове водоводне 

мреже; 

- извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (резервоар, црпна станица итд.), 

како би се комплетирао цео систем, а тиме и обезбедили потребни капацитети; 

- дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што мање слепих огранака; 

- избор цевног материјала усвојити према важећим прописима и стандардима; 
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- трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном фронту, 

по могућности у зелени појас. Трасу полагати са једне стране улице или обострано 

зависно од ширине уличног фронта; 

- пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама 

обезбедити челичном заштитном цеви; 

- дубина укопавања минимално 1,0-1,2 m од нивелете терена, због зоне мржњења и 

саобраћајног оптерећења; 

- сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се извести у 

складу са законом и уз сагласност надлежног комуналног предузећа. 
 

Одвођење отпадних вода 
 

- канализацију радити по сепаратном систему; 

- системом фекалне канализације покрити цело насеље и обезбедити прикључке за 

сва домаћинства и индустрију; 

- трасе фекалне канализације полагати по осовини уличног профила тј. саобраћајнице; 

- минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од 200 mm; 

- минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према 

важећим прописима и стандардима; 

- дубина каналске мреже на најузводнијем крају мора омогућити прикључење 

потрошача са мин. нагибом прикључка у теме цеви преко два лука од 45 и мин. 

каскадом у ревизионом шахту. Мин. дубина укопавања цеви је 1,0 m од нивелете; 

- црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој 

површини са прилазом за сервисно возило; 

- прикупљене отпадне воде, црпном станицом усмерити ка постројењу за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и пречистити до степена који пропише 

надлежно водопривредно предузеће; 

- извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који задовољава 

санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда их 

упустити у насељску канализациону мрежу; 

- сви радови на пројектовању и изградњи канализационог система морају се извести у 

складу са законом и уз сагласност надлежног комуналног предузећа. 
 

Одвођење атмосферских вода 
 

- у центру насеља изградити атмосферску канализациону мрежу са уличним 

сливницима и системом ригола и каналета; 

- трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне трасе отворених 

канала) или испод коловоза по осовини коловозне траке; 

- реципијенти су отворени канали-потоци (Новосланкаменачки и Комаревац) по ободу 

насеља; 

- одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити искључиво 

преко сепаратора уља и масти; 

- у улицама по ободу насеља реконструисати отворене канале дуж саобраћајница и 

вршити њихово редовно чишћење и одржавање; 

- не дозвољава се било каква градња на траси отворених канала која може довести до 

њиховог рушења и затрпавања; 

- све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према 

важећим прописима и стандардима; 

- улив атмосферских вода у мелиоративне канале извести путем уређених испуста 

који су осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил канала; 

- забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, усоправање и дизање нивоа 

воде, чиме би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у земљишту. 
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5.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру 

 

- прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према условима 

надлежног комуналног предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу извести 

преко водомерног шахта смештеног на парцели корисника на мин. 1,0 m иза 

регулационе линије. У складу са условима противпожарне заштите, где је потребно 

предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже; 

- прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима 

надлежног комуналног предузећа. До изградње насељске канализационе мреже 

дозвољена је изградња водонепропусних септичких јама на мин. 3,0 m од свих 

објеката и границе парцеле; 

- условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања 

упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. 

Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски 

канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар 

самог комплекса. Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију 

пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих примеса. 

 

 

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

5.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 

 

Напајање електричном енергијом потрошача у насељу Нови Сланкамен у наредном 

планском периоду обезбедиће се из трафостанице 110/20 kV „Инђија“, преко 20 kV 

извода „Нови Карловци“. 
 

Напајање насеља ће се вршити са 20 kV напонског нивоа, преко дистрибутивних 

трафостаница, које могу бити монтажно-бетонске, зидане, компактне или стубне. 
 

У насељу постоји изграђена електроенергетска мрежа, која ће се у наредном периоду 

развијати према потребама развоја конзума. Изградњом нових трафостаница 20/0,4 kV 

напонског преноса и реконструкцијом постојећих обезбедиће се довољно капацитета за 

све потрошаче.  
 

Постојећу нисконапонску мрежу изграђену на дрвеним стубовима потребно је 

реконструисати.  
 

Планирана електроенергетска мрежа ће бити углавном надземна на бетонским и гвоздено-

решеткастим стубовима, а по потреби се може градити и подземно. У деловима насеља где 

су планиране радне зоне, централни садржаји и спортско-рекреативне површине мрежа ће 

се каблирати, а трасе каблова планирају се обострано дуж улица. 
 

Планирана нисконапонска мрежа може бити изграђена продужавањем постојеће мреже, 

у складу са потребама и на местима где постоје потребни технички и 

електроенергетски услови или изградњом нове нисконапонске мреже (надземне или 

подземне) на местима где не постоји постојећа мрежа. 
 

Надземна нисконапонска мрежа ће бити формирана монтирањем нисконапонских 

проводника самоносивог кабловског снопа (или проводника типа Al/Čе) на претходно 

постављеним типским стубовима нисконапонске мреже или мешовитог вода. Овај тип 

нисконапонске мреже градити на јавним површинама у путним појасевима 

саобраћајних коридора. 
 

Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних 

нисконапонских водова који ће међусобно повезивати систем кабловских прикључних 

кутија са припадајућим дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем 

кабловских прикључних кутија ће бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија 
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на слободностојећа армирано-бетонска постоља на јавним површинама у путним 

појасевима саобраћајних коридора или њиховом уградњом на делове спољашњих 

фасада (или зиданих ограда) објеката купаца, уколико се ови грађевински елементи 

буду градили на регулационим линијама парцела. 

 

У случају да се постојећа нисконапонска мрежа мора продужити, потребно је постојећу 

надземну мрежу продужавати одговарајућом надземном мрежом, а подземну мрежу 

продужавати одговарајућом подземном мрежом. 
 

Изградњу нове нисконапонске мреже и подземних нисконапонских водова, мора 

пратити и изградња одговарајућих дистрибутивних трансформаторских станица и 

пратеће средњенапонске мреже. 
 

Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално, 

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

углавном монтажно-бетонске, компактне, стубне, зидане и узидане трафостанице. 

Највећи број трафостаница градиће се у радним зонама и подручјима где је планирано 

становање. 
 

Тип трансформаторске станице (стубна, монтажно - бетонска, компактна, зидана или 

узидана) који ће бити одабран за изградњу, зависиће од типа средњенапонске мреже 

на коју ће се нова трансформаторска станица прикључити.  
 

Мрежа јавног осветљења ће се каблирати у деловима насеља где је електроенергетска 

мрежа каблирана, а у деловима насеља где је електроенергетска мрежа надземна, 

светиљке за јавно осветљење ће се постављати по стубовима електроенергетске 

мреже. Мрежу јавног осветљења дуж главних саобраћајница треба реконструисати, а у 

делу насеља са централним садржајем поставити расветна тела на украсне канделабре. 

Мрежу јавног осветљења реконструисати, тј. градити нову, у складу са новим 

технологијама развоја расветних тела и захтевима енергетске ефикасности. 
 

У наредном периоду потребно је део електричне енергије произведен из 

конвенционалних извора супституисати енергијом из неконвенционалних - извора 

обновљиве енергије. 
 

У циљу рационалне употребе квалитетних енергената и повећања енергетске 

ефикасности потребно је применити мере енергетске ефикасности, како у производним 

објектима, преносној и дистрибутивној мрежи, тако и при коришћењу електричне 

енергије у секторима потрошње, тј. крајњих корисника енергетских услуга. 

 

5.3.2. 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. 
 

Правила за изградњу надземне и подземне електроенергетске мреже: 
 

- 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 надземног вода градити као слободностојеће; 

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

- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m; 

- сигурносна удаљеност 20 kV вода од неприступачних делова објеката треба да буде мин. 

3,0 m, а сигурносна удаљеност од приступачних делова објекта треба да буде 4,0 m; 

- 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; 
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- при укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања 

треба да буде око 90; 

- није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских 

комуникационих каблова, сем при укрштању, при чему мин. 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 јавног осветљењa: 
 

- светиљке за осветљење саобраћајница у центру насеља, у радним зонама, те на 

спортско-рекреативним и парковским површинама поставити на стубове расвете и 

декоративне канделабре поред саобраћајница и пешачких стаза; 

- у осталим зонама расветна тела поставити на стубове електроенергетске мреже; 

- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја. 

 

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV: 

 

- дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном 

коридору градити као монтажно-бетонске, компактне или стубне, а на осталим 

површинама типа стубне, монтажно-бетонске, компактне, зидане или узидане, у 

складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног 

оператора дистрибутивног система електричне енергије; 

- мин. удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката мора бити 3,0 m; 

- монтажно-бетонске и компактне трансформаторске станице ће се градити као 

слободностојећи објекти, а могуће је изградити једноструке (са једним 

трансформатором називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 

нисконапонских извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до  

630 kVA и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода); 

- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор 

правоугаоног облика минималних димензија 5,8х6,3 m за изградњу једноструке, а 

7,1х6,3 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске трансформаторске станице, са 

колским приступом са једне дуже и једне краће стране; 

- за стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика 

минималних димензија 4,2х 2,75 m, за постављање стуба за трансформаторску станицу; 

- поред објекта трансформаторске станице на јавним површинама обавезно 

предвидети слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за 

регистровање утрошене електричне енергије јавног осветљења; 

- напајање трансформаторске станице извести двострано, кабловски са места прикључења, 

по условима надлежнoг оператора дистрибутивног система електричне енергије. 
 

Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и објеката  

трансформаторских станица 
 

Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа и објеката трансформаторских 

станица вршиће се на основу овог Плана и услова надлежних оператора преносног и 

дистрибутивног система електричне енергије, а подразумева замену стубова, 

проводника или уређаја и опреме за уземљење и заштиту, као и трансформацију 

напона, поштујући постојећу трасу вода и локацију трансформаторских станица.  
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Услови за изградњу енергетских производних објеката (соларне електране, 

електране на биогас, биогориво и др.) 
 

Производни објекти (биомаса, биогас, соларне електране и др.) капацитета мањих од 

10 MVA, који ће се прикључивати на јавну електроенергетску мрежу према условима 

надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије, или користити за 

сопствене потребе, могу се градити у радним комплексима на основу Плана: 

- могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: објекат који 

производи енергију (топлотну, електричну), соларни колектори, трансформаторско и 

разводно постројење, пословни објекат, средњенапонски подземни водови; 

- комплекс опремити инфраструктуром коју захтева ова врста енергетског објекта; 

- соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача; 

- електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији 

производног енергетског објекта каблирати.  

 

Зона заштите електроенергетских објеката 

 

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетског објекта, супротно 

закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други 

радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње. 

 

Оператор преносног, односно дистрибутивног система надлежан за енергетски објекат, 

дужан је да о свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које 

угрожава рад енергетског објекта. 

 

Власници и носиоци права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод 

или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се 

онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности 

енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.  
 

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње 

фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“,  

бр. 145/14) и износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV: 

 - за голе проводнике 10 m; 

 - за слабо изоловане проводнике 4 m; 

 - за самоносеће кабловске снопове 1 m. 
 

Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала  

износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m. 
 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m. 
 

Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру: 

 

- за прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је 

изградити подземни или надземни 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 кW 

прикључење ће се вршити нисконапонским подземним водом директно из 

трансформаторске станице;  

- за кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 кW прикључење ће 

се вршити из трансформаторске станице 20/0,4 кV планиране у оквиру парцеле; 
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- уколико је захтевана максимална једновремена снага до 150 кW, за више локацијски 

блиских или суседних објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих купаца 

електричне енергије обезбедиће се изградњом дистрибутивних трансформаторских 

станица на јавној површини. Потребан број трансформаторских станица ће зависити од 

броја купаца и захтеване максималне једновремене снаге. 
 
 

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

5.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 

 

У насељу Нови Сланкамен постоји изграђена гасоводна инфраструктура, која својим 

положајем и капацитетом пружа могућност даљег проширења и прикључења нових 

корисника природног гаса на постојећу дистрибутивну мрежу у насељу. Нови потрошачи 

природног гаса прикључиће се на постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу, према 

условима и сагласности од надлежног дистрибутера за гас. У новопланираним улицама, 

планира се изградња дистрибутивне гасоводне мреже у уличним коридорима. 

 

Приликом одржавања, заштите, уређења и изградње термоенергетске инфраструктуре 

потребно je придржавати се следећих правила и услова за уређење и изградњу 

термоенергетске инфраструктуре, испоштовати услове који су дати у Правилнику о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 

16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15), као и техничких услова добијених од 

надлежних институција, органа, организација, јавних и енергетских система и привредних 

субјеката са чијим инфраструктурним објектима се гасовод укршта, паралелно води или 

пролази у близини, Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и 

експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштељу и 

претакању запаљивих и горивих течности („Службени гласник РС“, бр. 114/17). 

 

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). 

 

5.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 

 

Правила уређења и грађења за  гасоводе притиска до 16 бара 
 

Приликом пројектовања, изградње, експлоатације, одржавања и заштите 

дистрибутивне гасоводне мреже испоштовати услове који су дати у Правилнику о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска 

до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15).  

 

У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу 

саобраћајница, у инфраструктурним коридорима. 

 
Табела 21.  Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених 

објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе 
ивице цеви до темеља објекта) 

 

 
MOP ≤ 4 bar  

(m) 
   4 bar<MOP≤10 bar 

   (m) 
10 bar <MOP≤ 16 bar (m) 

Гасовод од челичних цеви 1 2 3 

Гасовод од полиетиленских цеви 1 3 - 

 

Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1,0 m, уз примену 

додатних мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност објеката. 
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Табела 22. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 

bar < MOP ≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим 
гасоводима, инфраструктурним и другим објектима 

 

Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,60 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,30 0,60 

Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,30 0,50 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање 
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,00 

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

- 3,00 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

Табела 23.  Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода 
MOP ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима 

 

Минимално 
дозвољено растојање 

(m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,40 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање 
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,00 

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

- 3,00 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода 

дужине до 2,0 m, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих 

интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном 

вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење 

запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова. 

 
Табела 24. Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електромреже 

и стубова далековода 
Минимално растојање 

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 

 

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

се не сме угрозити стабилност стуба. 
 

Приликом укрштања, гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се 

мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања 

евентуалног продора гаса у канализацију. 
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Локација МРС, МС И РС 
 

Табела 25.  Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката 
у којима стално или повремено борави већи број људи 

 

 
MOP на улазу 

Капацитет 
m3/h 

MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 10 bar < MOP ≤ 16 bar 

до 160 
уз објекат (отвори на 

објекту морају бити ван 
зона опасности) 

3,0 m или уз објекат (на 
зид или према зиду без 

отвора) 

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

од 161 до 1500 
3,0 m или уз објекат 

(на зид или према зиду без 
отвора) 

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

отвора) 
8,0 m 

од 1501 до 6000 5,0 m 8,0 m 10,0 m 

Подземне 
станице 

1,0 m 2,0 m 3,0 m 

 
Табела 26.  Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката 
 

 
MOP на улазу 

Објекат 
MOP ≤ 
4 bar 

4 bar < MOP ≤ 10 
bar 

10 bar < MOP≤ 
16 bar 

Коловоз градских саобраћајница 3 m 5 m 8 m 

Локални пут 3 m 5 m 8 m 

Државни пут 8 m 8 m 8 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 

Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m 

Извор опасности станице за снабдевање горивом превозних 
средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова 

10 m 12 m 15 m 

Извор опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова 

10 m 12 m 15 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 m 

Надземни електроводови 

0 bar < MOP ≤ 16 bar: 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1 kV < U ≤ 110 
kV 

Висина стуба + 3 m** 

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

 

На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима 

називног напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи 

између 60° и 90°. 
 

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на 

минимално 60°. За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са 

углом мањим од 60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, 

односно оператора над тим објектима. 

 

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 
 
Табела 27.   Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице 

цеви, код укрштања са другим објектима 
 

Објекат Минимална дубина укопавања (cm) 

до дна одводних канала путева и пруга 100 

до дна регулисаних корита водених токова 100 

до горње коте коловозне конструкције пута 135 

до дна нерегулисаних корита водених токова 150 
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Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих 

разлога за тај поступак при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али 

тако да минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm. 

 

У зависности од притиска, заштитни појас гасовода је: 

1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 bar-по 1 m од осе гасовода на обе стране; 

2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar-по 2 m од осе гасовода на обе стране; 

3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar-по 3 m од осе гасовода на обе стране; 

4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar-по 3 m од осе гасовода на обе стране. 

 

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев 

пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног 

система. У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији 

корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште 

обрађује дубље од 0,5 m.  

 

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

захтевима Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног 

гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и условима 

управљача јавног пута. 

 

5.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 

 

Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласностима 

добијеним од надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилника о 

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

bar („Службени гласник РС“, број 86/15). 

 

 

5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 
 

5.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 

 

У наредном периоду планира се економичан развој и даље осавремењавање  

ЕК чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима, повећање броја 

телефонских претплатника кроз даљу децентрализацију ЕК мреже. 

 

Спојни путеви ка крајњим комутационим тачкама оствариваће се оптичким каблом. 

Оптички кабл, као будући основни вид преноса у међумесним мрежама, потребно је 

увести и у локалне везе, тј. у све нивое преноса. 

 

Месна електронска комуникациона мрежа ће бити каблирана, а по потреби се може 

градити и надземно.  

 

У циљу ефикаснијег решавања нереализованих захтева за телефонским прикључцима, 

децентрализације претплатничке приступне мреже и обезбеђења нових услуга 

претплатницима приступну мрежу градити применом приступних претплатничких 

концентрација типа МСАН (вишесервисни приступни чвор) или ДСЛАМ (дигитални 

претплатнички приступни мултиплексер). 

 

Такође, планира се увођење оптичких каблова и у домен приступне мреже, у почетку 

повезивањем правних лица (бизнис претплатника) на оптичку мрежу, а касније и 

осталих претплатника у циљу потпуне дигитализације система и могућности пружања 

најквалитетнијих и најбржих услуга и различитих сервиса (говор, подаци, 

мултимедијални сервиси и сл.). 
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Полагање оптичких каблова планирати и до базних станица мобилне телефоније. 
 

Сви потребни будући оптички каблови полагаће се у већ постојеће и планиране 

резервне цеви ø40 mm које се полажу приликом изградње приступних мрежа и у 

постојећу кабловску канализацију. 

 

Тамо где је то економски и временски исплативо користити бежичну, радио технологију. 

Посебну пажњу усмерити на могућност коришћења WiMAX технологије. 

 

У наредном планском периоду развој мобилних комуникација, засниваће се на примени 

најсавременијих ЕК технологија у циљу пружања најсавременијих услуга и сервиса, у 

складу са Европским стандардима. 

 

До краја планског периода постојећи и будући оператери мобилних комуникација ће 

инсталирати комутационо-управљачке центре на локацијама које омогућавају 

оптимално повезивање за фиксном ЕК мрежом на подручју Плана. На истом подручју 

базне станице мобилних комуникација ће се градити у складу са плановима развоја 

оператера мобилних комуникација. 

 

За међусобно повезивање комутационо-управљачких центара и контролора радио 

базних станица, користиће се фиксна ЕК мрежа или радио релејне станице. Ове радио 

релејне станице ће бити на локацијама базних радио станица. Уређаји РБС и радио 

релејних станица биће инсталирани у постојећим објектима уз минималне адаптације, 

на крововима постојећих објеката (кровна контејнерска варијанта, или на земљи 

(контејнерска варијанта)). Антене базних радио станица и радио релејних станица ће 

бити монтиране на типским носачима који се фиксирају за постојеће грађевинске 

објекте, или на посебним слободностојећим антенским стубовима. 

 

Постојећа поштанска јединица у Новом Сланкамену ће задовољавати потребе 

квалитетног одвијања поштанског саобраћаја и у наредном планском периоду. 

 

5.5.2. 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 подземно и надземно у уличним коридорима; 

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

- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m; 

- EK мрежа се може поставити и на стубове нисконапонске електроенергетске мреже у 

складу са сагласношћу и условима надлежног оператора дистрибутивног система 

електричне енергије; 

- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,6-1,2 m код полагања каблова у 

ров, односно 0,3, 0,4 до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у 

коловозу, тротоару и сл.; 

- у коридорима државних путева каблови који се граде паралелно са државним путем, 

морају бити постављени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута - 

ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање; 

- укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, 

управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране; 

- минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са 

државним путем) износи 1,35-1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до 

горње коте заштитне цеви; 

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала 

за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте 

заштитне цеви износи 1,0-1,2 m; 
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- укрштање планираних инсталација са путем удаљити од постојећих укрштања 

инсталација са путем на мин. 10,0 m; 

- ако већ постоје трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте; 

- минимално вертикално растојање (приликом укрштања инсталација) и хоризонтално 

растојање (паралелан ход инсталација) између трасе свих наведених ЕК инсталација, 

и траса свих других будућих подземних инсталација (водовода, атмосферске 

канализације, фекалне канализације, електроенергетских каблова за напоне до 1 kV, 

инсталација КДС-а, гасовода средњег и ниског притиска), мора бити 0,5 m; 

- минимална хоризонтална удаљеност средњенапонских 20 kV (за напоне преко  

1 kV) електроенергетских каблова (на деоници паралелног вођења) у односу на 

трасе постојећих EK инсталација мора бити: 1,0 m; 

- уколико се прописана удаљеност у односу на EK инсталације не може постићи, на тим 

местима неопходно је 20 kV електроенергетски кабл поставити у гвоздене цеви, 20 kV 

електроенергетски кабл треба уземљити и то на свакој спојници деонице приближавања, 

с тим да уземљивач мора да буде удаљен од EK инсталација најмање 2,0 m; 

- минимална вертикална удаљеност (при укрштању инсталација) високонапонских ВН 

20 kV електроенергетских каблова у односу на трасе постојећих EK инсталација мора 

бити: 0, 5 m;  

- уколико се прописано одстојање не може одржати каблове на месту укрштања треба 

поставити у заштитне цеви у дужини од око: 2,0–3,0 m, а вертикална удаљеност не 

сме бити мања од 0,3 m. Заштитне цеви за електроенергетски кабл треба да буду од 

добро проводљивог материјала, а за EK каблове од лоше проводљивог материјала; 

- на местима укрштања све будуће подземне инсталације, обавезно положити испод 

наведених постојећих EK инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 90 

степени, али не сме бити мањи од 45 степени; 

- уколико се у непосредној близини траса свих наведених подземних EK каблова, и 

празних ПЕ цеви пречника 40 mm, планирају колски прилази, коловози, 

индустријски путеви, паркинг простори, или неке друге површине са тврдим 

застором, ивица истих мора бити на минималном хоризонталном растојању у односу 

на трасе EK каблова од 1,0 m; 

- ивице бетонских постоља: стојећи ИРО-а (изводно-разводних ормана), електронских 

комуникационих уређаја: МСАН, миниДСЛАМ, миниИПАН, ДСЛАМ и изводних EK стубова 

који су постављени у зеленом појасу улицe, морају бити на минималном хоризонталном 

растојању у односу на трасу будућих подземних инсталација, ивице коловоза, 

приступних путева, паркинг простора и свих других тврдих застора од 1,0 m; 

- уколико планирани индустријски путеви, коловози, колски прелази, паркинг 

простори или неке друге површине са тврдим застором прекривају трасу наведених 

постојећих EK каблова, исти морају бити израђени од решеткстих „МЕ-БА“ елемената 

да би се омогућио стални приступ EK кабловима, или се на целој дужини EK кабла 

коју прекрива коловоз, колски прилаз, паркинг простор и сл., мора планирати 

полагање празне заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm (поред трасе постојећег 

кабла на дубини од око 0,8–1,0 m);  

- 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 поставити 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), по могућности на ободу насеља; 

- слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у 

радним зонама и на периферији насеља; 

- слободностојећи антенски стубови, као носачи антена, не могу се градити у 

комплексима школа, вртића, домова здравља, старачких домова и слично; 
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- у централним деловима насеља, као носаче антена користити постојеће антенске 

стубове и објекте; 

- 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 кV; 

- 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 (ИПАН) 

 

ИПАН, МСАН, миниДСЛАМ и ДСЛАМ уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора 

(улични кабинети) и осталих јавних површина, са обезбеђеним директним приступом 

уређају преко јавних површина, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем 

на јавну инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине за 

изградњу ИПАН са обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором за 

паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру. 

 

Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру  

 

- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним 

или надземним прикључком по условима надлежног предузећа. 

- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову 

технологију развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним 

објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране 

за смештај ЕК опреме, унутар парцеле корисника или до објекта на јавној површини. 

 

 

5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА  
 

5.6.1.Зелене површине јавног коришћења  

 

Скверови  

 

Постојеће скверове у централном делу насеља треба допунити лишћарима средње 

висине и партерним формама зеленила. 

 

Основне елементе сквера треба да чине платои, стазе и различите категорије засада. 

Стазе и платои треба да чине до 35% територије сквера, зелене површине 60-65% (од 

тога цветњаци 2-4%), а објекти 0-5% од укупне површине. Значајни садржаји сквера 

су различити урбано-архитектонски елементи: справе за игру деце, урбани мобилијар, 

елементи спољног осветљења и др.  

 

Улично зеленило 

 

Основни задатак ових зелених површина је да изолују пешачке токове и ободне 

објекте становања од колског саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и 

микроклиматске услове и повећају естетске квалитете насељског пејсажа.  

 

Од укупне површине уличног коридора око 30% треба да је под зеленилом. У свим 

улицама у којима постоји довољна ширина уличног профила треба формирати 

једностране или двостране дрвореде или засаде шибља. У ширим уличним профилима 
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могу се формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Пожељно је 

да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5-3,5 m. Ради 

безбедности саобраћаја дрвеће садити на мин. 2,0 m од ивице коловоза, а шибље на 

мин. 2,0 m од ивице зелене траке. Растојање стабала од тротоара треба да буде 

минимум 1,0 m, а у зависности од избора врста. Растојање између дрворедних садница 

је најмање 5,0 m, а у зависности од врсте креће се од 5,0-15,0 m.  
 

Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности 

за кретање возила и пешака, као и заштиту станова од буке и атмосферских гасова.  
 

За сваку улицу, у којој не постоје дрвореди, препорука је да се изабере по једна врста 

дрвећа (липа, дивљи кестен, јавор, млеч и др.), што ће обезбедити индивидуалност 

улице. При избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да сем декоративних 

својстава (фенолошке особине), треба да буду прилагођене условима раста у уличним 

профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашина, гасови).  
 

Постојеће дрвореде у појединим улицама треба допунити декоративним врстама, 

неговати и заштитити. При формирању заштитног и линијског зеленила уз 

саобраћајнице руководити се одредбама Закона о јавним путевима. 

 

5.6.2. Зелене површине ограниченог коришћења 
 

Спортско-рекреативне површине 
 

Спортско-рекреативне површине подразумевају организовање пасивног и активног 

одмора и рекреације. Зеленило спортско-рекреативних површина треба да чини око 

40% од укупне површине комплекса и треба да буде обрађено у пејзажном стилу. 

Зеленило спортско-рекреативних површина треба да буде распоређено тако да створи 

сенку на јужним експозицијама. Његова функција је пре свега заштитна, 

мелиоративна, санитарно-хигијенска и друштвено-социјална.  
 

Зелене површине комплекса школа и предшколских установа 
 

При решавању слободног простора школског комплекса, треба задовољити две основне 

функције: санитарно-хигијенску и фискултурно-рекреативну. За наше нормативе 

величина школског дворишта треба да буде од 15-25 m2 по ученику.  
 

Најчешћи облик у решавању уређења школског дворишта је комбинација геометријског 

и пејзажног стила. Основне површине које школско двориште треба да обухвата сем 

објеката су: отворене површине за физичку културу, економско двориште, школски врт 

и слободне зелене површине. 
 

Зелене површине треба да чине 40-50% школског комплекса и најчешће се постављају 

ободно, где ће имати функцију изолације самог комплекса од околних саобраћајница и 

суседа. Овај зелени тампон треба да буде довољно густ и широк, састављен од 

четинарског и листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне микроклиматске 

услове, смањио буку и задржао издувне гасове и прашину са околних саобраћајница. 

Зелене површине испред саме зграде школе треба да су потчињене архитектури и 

декоративно обрађене са више цветног материјала, декоративног шибља и дрвећа. При 

избору биљних врста водити рачуна да нису отровне, да немају бодље и што је веома 

важно, да одговарају условима станишта. Избор врста треба да буде довољно разноврстан 

да би ученике упознао са биљним богатством. У исте сврхе треба формирати школски врт, 

који треба да се састоји из повртњака, цветњака, дендро-врта, воћњака, по могућности и 

тераријума. 
 

Предшколска установа треба да пружи услове за безбедан боравак деце и да задовољи 

здравствено-хигијенске услове. Потребно је предвидети величину отвореног простора 

од 10-15 m2 по детету. У оквиру ових површина потребно је предвидети терене за игру 

деце (лоптом, ритмичке игре, слободно кретање и трчање, трим стазу), простор у који 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
57 

 

се постављају справе са пешчаником, а по могућности и „градилиште“ за децу и башту 

за гајење цвећа и поврћа. Зелене површине треба да буду уређене на исти начин као и 

зелене површине школског комплекса.  

 

Постојеће комплексе уредити према овом концепту, у складу са просторним 

могућностима. 

 

Зелене површине радних комплекса  

 

Зеленило радних комплекса представља саставни део насељског система зеленила. 

Главне функције ових зелених површина су стварање повољног микроклимата, заштита 

од прашине и гасова, као и стварање слободних простора за краћи одмор радника. 

 

Зеленило треба формирати унутар радних садржаја, тако да заузима мин. 30% 

површине парцеле/комплекса. У оквиру овог процента треба формирати заштитно 

зеленило ободом комплекса. 

 

Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и 

концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и 

декоративним својствима. Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на 

гасове, дим и прашину. 

 

У зони радних садржаја, зеленило треба да омогући изолацију главних 

административних и јавних објеката, као и главних пешачких праваца и да створи 

одређену просторну композицију у комплексу, да одвоји платое за миран одмор и сл. 

 

Зелене површине у оквиру породичног становања 

 

У укупном билансу површина под зеленилом, ова категорија зеленила има великог 

удела, јер је претежна намена у насељу управо породично становање.  

 

Врт око куће обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и прашине и 

ствара могућност активног одмора. У врту могу да постоје следеће функционалне 

целине: предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак и 

економски део. 
 

Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и 

вртно-архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог 

комбиновања треба да су у складу са околним пејзажом и општим условима средине. 

Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован травњак. Проценат 

озелењености грађевинских парцела треба да буде најмање 30%. 

 

Зелене површине у оквиру породичног становања са делатностима 

 

Зелене површине у оквиру породичног становања са радом треба да чине мин. 30%. У 

контексту унапређења санитарно-хигијенских услове становања и рада, препоручује се 

формирање заштитног зеленила око радних садржаја, које би било у функцији  

баријере, уз примену аутохтоних лишћарских врста. У делу парцеле где су смештени 

пословни објекти и око објеката намењених становању, требало би у озелењавању 

користити декоративне дендролошке врсте, лишћарског и четинарског типа.  

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
58 

 

5.6.3. Зелене површине специјалне намене 

 

Заштитно зеленило 

 

Главна функција ових зелених површина је смањење неповољних услова микросредине 

- ублажавање доминантних ветрова, смањење аерозагађења и неповољног дејстава 

саобраћаја, везивање земљишта и заштита од ерозије.  

 

Заштитно зеленило ће се формирати у ободним деловима насеља, на слободним 

површинама око спортско-рекреативних садржаја и поред гробља. 

 

Спортско-рекреативне површине треба да буду заштићене од ветра и добро повезане 

са осталим деловима насеља. Заштитно зеленило око спортских терена би требало 

формирати у пејзажном стилу, са вишеспратним избором врста, остављајући слободне 

оазе, допуњене садржајима за рекреацију деце и одмор старијих корисника. 

 

Избор врста је одређен биљногеографским, фитоценолошким и станишним условима. 

Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и станишне услове. 

За ову намену предлажу се лишћарске врсте (јасен, јавор, граб, багрем, црвена зова). 

 

Зелене површине гробља 

 

Зелене површине гробља треба уредити у парковском стилу, а ободом комплекса 

формирати појас заштитног зеленила (ширине 10-15,0 m). Код изразито архитектонске 

концепције гробља однос површина за сахрањивање према осталим садржајима је 

60:40%, док је код пејзажне 40:60%. 

 

Избор садног материјала треба да је такав да се избегава претерано засенчење, 

околина треба да буде достојанствена и мирна, са превагом зелене боје разних 

нијанси. У појасу зеленила формирају се места за одмор, пре свега у близини улаза и 

прилаза гробљу. Треба тежити постизању јединственог обележавања гробова. 

 

5.6.4. Услови за уређење зелених површина   

 

Да би озелењавање насеља дало очекиване резултате у планском периоду потребно је: 

- поштовати просторне диспозиције разних категорија зеленила дефинисаних овим 

Планом; 

- поштовати проценат заступљености разних категорија зеленила у зонама и целинама 

основних намена у насељу; 

- за делове насеља у којима је предвиђена даља урбанистичка разрада применити 

опште поставке дате овим Планом; 

- у деловима насеља који се даље не разрађују урбанистичком документацијом, 

озелењавање ће се спроводити према условима издатим у складу са овим Планом и 

осталом техничком документацијом у складу са Законом. За озелењавање је 

неопходна геодетска подлога са снимљеном хоризонталном и вертикалном 

представом терена и комплетном инфраструктуром. Озелењавање ускладити са 

подземном и надземном инфраструктуром и техничким нормативима за пројектовање 

зелених површина. Дрвеће садити на минималној удаљености од: 

- водовода                  1,5 m 

- канализације       1,5 m 

- електрокабла       2,0 m 

- ЕК и кабловске мреже   1,5 m 

- гасовода                  1,5 m  

- однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, саднице I класе минимум 4-5 година 

старости, а учешће аутохтоних врста мин. 20% (оптимум 50%); 

- избегавати примену инвазивних врста током уређења зелених површина и подизања 

заштитног зеленила. 
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При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се 

одредбама Закона о путевима. 

 

 

6. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

6.1. ПРИРОДНА И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА  
 

6.1.1. Природна добра 

 

Заштиту биодиверзитета урбаних подручја остварити кроз формирање система јавних 

зелених површина, повећање процента зелених површина и њихово уређење. 

 

За озелењавање применити аутохтоне дрвенасте врсте минимум 20% (оптимум 50%) и 

20% четинарских врста. Избегавати примену инвазивних врта. Ha нашим подручјима 

инвазивне су следеће биљне врсте: циганско пepje (Asclepias syriaca), јасенолисни 

jaвop (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), 

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

длакави jасен (Fraxinus pennsylvanica) трновац (Gledichia thachantos), жива ограда 

(Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus 

serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем (Robinia 

pseudoacacia) и сибирски брест (Ulmus pumila). 

 

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

за које се претпоставља да имају заштићену природну вредност, налазач је дужан да 

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

мере заштите од уништења, оштећења или крађе. 

 

6.1.2. Културна добра  

 

У обухвату Плана налазе се следећа добра под претходном заштитом:  

1.  Просторно културно- историјска целина „Трг др Ђорђа Натошевића“ која 

обухвата следећа добра под претходном заштитом: Српска правослвна црква 

Светог Преображења на парцели 1324 КО Нови Сланкамен на адреси 

Светосатвска 1, Стара српска школа на парцели 502 КО Нови Сланкамен на 

адреси Карађорђева 1/Ђ, Кућа породице Поповић на парцели 1478 КО Нови 

Сланкамен на адреси Цара Душана 109, Бронзана биста др Ђорђа Натошевића 

на парцели 1011 КО Нови Сланкамен и Заветни крст из 1880. године на парцели 

1011 КО Нови Сланкамен, парцеле: 1324, 502, 1478, 1011 наспрам парцела 502, 

581, 662 и 661 и парцеле 1012 и 1013 наспрам парцела 1477, 1478 и 1324 КО 

Нови Сланкамен и заштићену околину коју чине парцеле: 1477, 1326, 1323, 

1322 и 498 КО Нови Сланкамен, као и  

2.  Објекат жупног уреда на парцели 263 К.О. Нови Сланкамен на адреси Цара 

Душана 140A са заштићеном околином коју чини парцела 263 и 260 КО Нови 

Сланкамен,  

3.  Објекат основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ на парцели 1538 КО Нови 

Сланкамен на адреси Вука Карађића 1 са заштићеном околином коју чине 

парцеле 1538, 1537, 1356, 1535, 1539 и 1633 наспрам парцела 1537, 1538 и 

1539 КО Нови Сланкамен,  

4.  Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора (у дворишту 

основне школе „Др Ђорђе Натошевић“, угао улица Цара Душана и Вука 

Стефановића Караџића) на парцели 1537 КО Нови Сланкамен и 
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а изван границе грађевинског подручја насеља се налази: 

 5. Археолошки локалитет „Унка“ на потесу Комаревац (археолошки картон 

81/B/4) на парцелама 2094/1, 2094/2, 2093, 2092, 2095, 2096, 2097/1, 2097/2, 

2098, 2099 и 2100 КО Нови Сланкамен. 

 

НЕПОКРЕТНО КУЛТУРНО ДОБРО ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА 

 

За непокретно културно добро од великог значаја: „Римокатоличка црква 

Светог Михајла у Новом Сланкамену“ применити следеће услове и мере 

заштите: 

- дозвољава се санација, конзервација и рестаурација, која неће угрозити споменичка 

својства ентеријера и екстеријера, a према појединачним условима службе заштите;  

- обавезно  очувати постојеће  карактеристичне елементе архитектуре,  хоризонатлни 

и вертикални габарит, конструктивне и декоративе елементе екстеријера и 

ентеријера;  

- забрањује се извођење свих радова који могу угрозити статичку стабилност објекта;  

- забрањује се доградња и надградња предметне непокретности; 

- забрањује се изградња објеката на припадајућој парцели непокретног културног 

добра, осим објеката у функцији заштите и презентације истог. 

 

У зони непосредне близине непокретног културног добра од великог значаја 

применити следеће мере заштите: 

- дозвољава се урбанистичко, комунално и хортикултурно опремање, уређење и 

одржавање;  

- обавезно очување постојеће уличне матрице и карактеристика просторне 

организације;  

- забрана извођења радова који могу угрозити статичку стабилност објеката;  

- забрана подизања објеката који архитектуром, габаритом или наменом могу угрозити 

споменичка својства културног добра у непосредној близини. 

 

ДОБРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 

 

1. У просторно културно-историјској целини Трга Др Ђорђа Натошевића 

применити следеће услове и мере заштите: 

- обавезно очување амбијенталних и просторних карактеристика, спратности објеката, 

уличне матрице, регулације и нивелације улица и парцела, као и наведених добара 

као реперних објеката; 

- дозвољено je урбанистичко, комунално и хортикултурно опремање, уређење и 

одржавање;  

- забрањује се извођење радова који могу угрозити статичку стабилност објекта у 

статусу добара; 

- забрањује се изградња објеката који архитектуром, габаритом или наменом могу 

угрозити споменичка својства добра у непосредној близини;  

- за објекте у саставу целине, a који нису у статусу добара под претходном заштитом, 

дозвољава се замена, реконструкција, санација, адаптација, доградња и промена 

намене без промене спратности објеката;  

- у зони просторне културно-историјске целине Трг Др Ђорђа Натошевића није 

дозвољено организовање производних делатности и депоновање штетних и 

запаљивих материја. 

 

2. „Заветни крст из 1880. године“- није дозвољена дислокација, споменик je везан 

за локацију, дозвољена je замена и реконструкција самог обележја, за све 

интервенције je обавезно прибављање појединачних услова службе заштите; 

 

3. „Спомен биста Др Ђорђа Натошевића,“- дислокација je дозвољена пo 

појединачним условима службе заштите на одговарајућу локацију доступну 

посетиоцима која je обавезно у функцију јавног простора; 
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4.  За све објекте у статусу добара под претходном заштитом, у саставу 

Просторно културно историјске целине Трг Др Ђорђа Натошевића и изван ње, 

применити следеће мере заштите: 

- дозвољава се реконструкција, санација, адаптација и промена намене, која неће 

угрозити споменичка својства ентеријера и екстеријера, a према појединачним 

условима службе заштите;  

- обавезно очување постојећих каракатеристичних елемената архитектуре, 

хоризонатлног и вертикалног габарита, конструктивних и декоративних елемената 

екстеријера и ентеријера;  

- забрањују се радови који могу угрозити статичку стабилност објекта; 

- забрањује се доградња и надградња предметне непокретности; 

- дозвољава се изградња објеката на припадајућим парцелама предметне 

непокретности добра на минималној удаљености од 10 m од најистуреније тачке 

постојећег објекта. 

 

5. У простору заштићене околине добара под претходном заштитом и 

Просторно културно историјске целине Трг Др Ђорђа Натошевића применити 

следеће услове и мере заштите: 

- дозвољава се урбанистичко, комунално и хортикултурно опремање, уређење и 

одржавање; 

- обавезно очување постојеће уличне матрице и карактеристика просторне 

организације;  

- забрана извођења радова који могу угрозити статичку стабилност објеката;  

- забрањено је депоновање штетних и запаљивих материја у зони заштићене околине;  

- на свим објектима у овој зони дозвољава се реконструкција, санација, адаптација и 

промена намене, замена и доградња уз очување постојеће висинске регулације 

(задржати постојеће висине подкровног венца и слемена на објектима) уз примену 

принципа интерполације у обликовању уличних фасада; 

- у зони заштићене околине дозвољава се изградња нових објекта који архитектуром, 

габаритом или наменом могу угрозити споменичка својства културног добра у 

непосредној близини, уз очување постојеће висинске регулације (задржати 

постојеће висине подкровног венца и слемена на објектима). 

 

6. „Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора“ на парцели 1537 

КО Нови Сланкамен применити следеће услове и мере заштите: 

- дозвољава се обнова, санација, конзервација и рестаурација, која неће угрозити 

споменичка својства и постојеће карактеристичне конструктивне и декоративне 

елементе објеката или обележја под заштитом; сви радови морају бити обављени пo 

појединачним условима службе заштите; 

- дозвољава се урбанистичко и хортикултурно опремање, уређење и одржавање 

припадајуће парцеле које неће угрозити споменичка својства објекта или обележја 

под заштитом; 

- забрањују се радови који могу угрозити статичку стабилност објеката или обележја 

под заштитом; 

- забрањује се додавање нових елемената (плоча, украса) на објекте или обележја 

под заштитом, као и било каква друга измена истих без добијања одобрења и 

појединачних услова надлежне службе заштите; 

- забрањује се складиштење отпадних и штетних материја у непосредној околини 

објеката или обележја под заштитом; 

- забрањује се подизање објеката у непосредној околини објеката или обележја под 

заштитом који архитектуром, габаритом или наменом могу угрозити њихова 

споменичка својства; 

- за предметно добро под претходном заштитом дислокација je дозвољена пo 

појединачним условима службе заштите на одговарајућу локацију доступну 

посетиоцима, која je обавезно у функцији јавног простора. 
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АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ 

 

Услови и мере заштите археолошког наслеђа су: 

- Посебни услови заштите важе за зону археолошког локалитета Унка који се налази 

уз границу грађевинског подручја насеља (катастарске парцеле 2094/1, 2094/2, 

2093, 2092, 2095, 2096, 2097/1, 2097/2, 2098, 2099, 2100 KO Нови Сланкамен) и 

његову непосредну близину (катастарске парцеле 2047/25 и 2035 КО Нови 

Сланкамен: дозвољена je изградња инфраструктуре и извођење грађевинских 

радова уз претходно прибављање појединачних мера заштите и обезбеђивање 

заштитних археолошких ископавања, праћење радова и адекватну презентацију 

налаза; 

- Ha преосталом делу обухвата Плана приликом изградњи инфрастуктурних 

прикључака (гасовод, топловод, вововод, канализација, електромрежа, антенски 

предајници, путеви и сл.) обавезно je рекогносцирање целокупне трасе и 

археолошки надзор над извођењем ових радова које врши стручна служба овог 

Завода; 

- Археолошки надзор приликом извођења грађевинских и других радова врши стручна 

служба Завода за заштиту споменика културе у Сремској Митровици; 

- AKO се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке налазе извођач радова je 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 je откривен, a све у складу са чланом 109. став 

1. Закона о културним добрима; 

- Инвеститор je у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања 

локације; 

- Инвеститор je дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и 

чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту. 

 

 

6.2. 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. 
 

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 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 западној 

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); 
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- 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 друге 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, могућно 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 објекта не смеју да буду у 

супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност 

и намеравано коришћење објекта. 

 

 

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

 

С обзиром да је анализом постојећег стања животне средине у насељу уочен мањи 

степен деградације природних ресурса, Планом су предвиђене мере и активности у 

циљу санације постојећег стања и даљег одрживог развоја насеља. 
 

Заштита вода од загађења ће се обезбедити изградњом сепаратне канализационе 

мреже, пречишћавањем отпадних вода, односно забраном испуштања загађених вода и 

свих штетних материја у реципијенте и предузимањем других одговарајућих мера. 
 

У погледу одвођења атмосферских вода, неопходно је извршити реконструкцију 

постојећих главних канала да би се створили бољи услови за прихватање 

атмосферских вода и снижавање подземних вода. 
 

Израдом локалног регистра извора загађивања на територији општине Инђија, са 

мониторингом стања животне средине на територији насеља Нови Сланкамен, биће 

омогућена интегрална заштита природних ресурса. 
 

Остварењем планских мера и активности у контексту формирања зелених површина , у 

великој мери ће бити побољшани саниратно хигијенски услови у насељу. 
 

Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне, складишне или 

услужне 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. 
 

У контексту заштите предметног подручја које је опредељено за радну зону, неопходно је  

предузети одређене мере заштите ваздуха, воде и земљишта и мере заштите од буке, због 

потенцијално негативних утицаја радних садржаја на животну средину.  
 

У циљу заштите ваздуха, потребно је у новоизграђеним производним објектима 

инсталирати опрему и извести одговарајућа техничка и технолошка решења, којима се 

обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане граничне 

вредности. 
 

Планирана радна зона, односно нови индустријски и производни објекти, који испуштањем 

штетних материја могу угрозити воду, морају вршити претходно пречишћавање отпадних 

вода кроз предтретман, а затим вршити њихову евакуацију на заједничко пречишћавање 

са санитарном и атмосферском отпадном водом, пре упуштања у реципијент. 
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У планираној радној зони, у контексту заштите земљишта, токсичне растворе и 

различите неразградиве материјале, који се користе у току производње или се јављају 

као отпад у процесу произвoдње потребно је одлагати у одговарајуће контејнере, а 

потом транспортовати од стране надлежних комуналних организација или на основу 

потписаних уговора.  
 

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности 

утичу или могу утицати на квалитет земљишта дужни су да обезбеде техничке мере за 

спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате 

утицај своје делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу 

са Законом о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) и другим 

законима. 
 

Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност 

може да буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка 

обављања активности изврши испитивање квалитета земљишта. 
 

На подручју обухвата Плана нема евиденције о постројењима која подлежу Закону о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине. За постројења и 

активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или 

материјална добра, наведеним Законом су дефинисане врсте активности и постројења, 

надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне 

средине, као и услови и поступак издавања интегрисане дозволе. 
 

Постројење у којем се обављају активности у којима је присутна или може бити 

присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (у даљем 

тексту: севесо постројење), регулисана су Законом о заштити животне средине и 

другим подзаконским актима, као техничка јединица унутар комплекса где се опасне 

материје производе, користе, складиште или се њима рукује. 
 

У насељу ће се успоставити савремени систем елиминације комуналног отпада, у 

складу са Планом управљања комуналним отпадом. Због близине регионалне депоније 

(Инђија), на предметном простору није предвиђена изградња трансфер станице. 

Постојећа дивља депонија  у насељу ће се санирати и рекултивисати. 
 

Мере заштите у поступку регулисања начина прикупљања комуналног отпада који се не 

рециклира имају за циљ заштиту здравља становништва и животне средине. Прикупљање 

комуналног отпада вршиће се постављањем контејнера за сакупљање комуналног отпада, 

који ће се односити на општинску депонију, до изградње  регионалне депоније.  
 

Управљање животињским отпадом се мора вршити у складу са Законом о 

ветеринарству и подзаконским актима. 
 

Да би се избегао негативан утицај на живот и здравље људи, при изградњи 

инфраструктурних објеката је неопходно водити рачуна о поштовању прописа о 

техничким нормативима и стандардима, мерама и условима које надлежни органи 

издају при постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним 

удаљеностима инфраструктурних објеката од одређених садржаја.  
 

За објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган 

прописује потребу израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са 

Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, 

Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“, бр. 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна 

процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 

животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08). У оквиру Процене утицаја 

дефинишу се мере активне заштите простора у контексту заштите животне средине, у 

току редовне експлоатације и у случају акцидента. 
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6.4. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

 

6.4.1. Елементарне непогоде 
 

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на 

могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да 

проузрокују штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање 

мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. 
 

Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања, 

проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. Општи принципи управљања 

ризиком од елементарних непогода и технолошких удеса односе се на: планирање и 

имплементацију превентивних мера заштите; приправност и правовремено реаговање и 

санирање последица. 
 

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од земљотреса, пожара, метеоролошких 

појава: атмосферско пражњење, ветрови, атмосферске падавине (киша, град, снег), као и 

техничко-технолошких несрећа/акцидената и ратних разарања. 
 

Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за 

повратни период од 475 година, у обухвату Плана је утврђен VII-VIII степен 

сеизмичког интензитета. Мере заштите од земљотреса подразумевају правилан избор 

локације за градњу објеката, примену одговарајућег грађевинског материјала, начин 

изградње, спратност објеката и др., као и строго поштовање и примену важећих 

грађевинско-техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју. При 

пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката 

обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према 

ЕМС-98, како би се максимално предупредила могућа оштећења објеката под 

сеизмичким дејством.  
 

Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се 

искључити, без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. 

Опасност од избијања пожара у насељу могућа је на простору постојећих и планираних 

радних зона као и на пољопривредним добрима, који је у већини случајева 

проузрокован људском непажњом. Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и 

грађевинско-техничке мере заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на 

планирање простора у насељу кроз урбанистичке показатеље (намена површина, 

индекс заузетости парцеле) и правила изградње (регулациона линија, грађевинска 

линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница, 

паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну 

примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења, 

саобраћајне инфраструктуре, мреже противпожарних хидраната и др. 
 

Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске 

инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом. 
 

На посматраном подручју доминирају ветрови из различитих праваца: источни 

(односно југоисточни) тј. кошавски ветар са једне стране и западни (односно 

северозападни) ветар са друге стране. Основне мере заштите од ветра су дендролошке 

мере које подразумевају формирање одговарајућих ветрозаштитних појасева уз 

саобраћајнице и канале.   
 

Одвођење атмосферских вода се врши отвореним каналима са уливима у канале и 

потоке који припадају систему за одводњавање Патка (потоци Комаревац и 

Новосланкаменачки). Такође, заштита од сувишних атмосферских вода обезбеђује се и 

поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње, односно 

реконструкције хидротехничких објеката.  
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Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним) станицама са којих се 

током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете. Према условима РХМЗС 

изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од лансирних станица Сектора 

одбране од града, могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове 

институције.  

 

6.4.2. Акцидентне ситуације 

 

Ha основу доступних података, утврђено je да се у обухвату предметног Плана не 

налазе севесо постројења/комплекси. 

 

У случају изградње нових севесо постројења/комплекса, a у складу са Правилником о 

садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о 

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

полазни основ за идентификацију повредивих објеката разматра се удаљеност од 

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

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

моделирања ефеката удеса. Такође, идентификација севесо постројења/комплекса 

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

критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо 

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

 

Обавезе оператера и надлежних органа прописане су Законом о заштити животне 

средине, а у случају изградње постројења/комплекса вишег реда, уколико оператер не 

испуни услове из наведеног Закона, Министар решењем забрањује рад, тј. пуштање у 

рад односног постројења/комплекса. Због претходно наведеног je потребно пажљиво 

планирати лоцирање и изградњу нових севесо постројења/комплекса и њихових 

максималних могућих капацитета севесо опасних материја, како би се избегле лоше 

инвестиције за оператере, али и обезбедило адекватно управљање безбедношћу од 

хемијског удеса. 

 

6.4.3. Ратна дејстава (одбрана) 

 

За простор који је предмет израде Плана генералне регулације, нема посебних 

услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују 

надлежни органи. 
 

У складу са Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 

93/12), чл. 60. и чл. 62., ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, 

привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су 

да обезбеде да се запослени склоне у склоништа, заклоне или друге објекте погодне за 

заштиту. Као други заштитни објекти користе се просторије прилагођене за склањање 

људи и материјалних добара.  

 

Као вид заклона, приликом изградње објеката у којима ће боравити запослени, у 

оквиру радне зоне, препорука је да се изнад подрумске просторије (или једне 

приземне просторије, или целог приземља - уколико објекат нема подрум), изгради 

ојачана плоча која може да издржи урушавање дела објекта или целог објекта. 

 

 

6.5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

При пројектовању јавних простора, саобраћајних и пешачких површина, прилаза 

објектима и самих објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење и др.) потребно је 

обезбедити несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са 

инвалидитетом у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, 
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пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несматано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 

22/15). Објекти за јавно коришћење су: објекти јавних служби, хотели, угоститељски 

објекти, пословни објекти, саобраћајни терминали и други објекти. 

 

 

7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 
И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 

Да би надлежни орган издао локацијске услове за парцеле у обухвату Плана које су 

предвиђене за изградњу, неопходно је да имају директан приступ јавној саобраћајној 

површини, као и могућност прикључења на водоводну и електроенергетску 

инфраструктуру.  

 

Планом су дефинисани услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску 

комуналну инфраструктуру: јавне саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу, 

електроенергетску мрежу, гасоводну мрежу и електронску комуникациону мрежу. 

Поред тога, прикључци на јавну комуналну мрежу се обавезно изводе према техничким 

условима и уз прибављену сагласност предузећа надлежног за одређену комуналну 

инфраструктуру. 

 

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за 

издавање локацијских услова, дат је по наменама у обухвату Плана, за које се 

локацијски услови издају директном применом овог Плана:  

1. Насељски центар - саобраћајна, водоводна, канализациона (или могућност 

евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке јаме до изградње 

канализационе мреже), електроенергетска и електронска комуникациона 

инфраструктура; 

2. Становање - саобраћајна, водоводна, канализациона (или могућност евакуације 

отпадних вода у водонепропусне септичке јаме до изградње канализационе мреже) 

електроенергетска инфраструктура; 

3. Спорт и рекреација - саобраћајна, водоводна, канализациона (или могућност 

евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке јаме до изградње 

канализационе мреже) и електроенергетска инфраструктура; 

4. Радне површине - саобраћајна, водоводна, канализациона (или могућност 

евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке јаме до изградње 

канализационе мреже), електроенергетска инфраструктура и електронска 

комуникациона инфраструктура; 

5. Комуналне површине - саобраћајна, водоводна, канализациона (или могућност 

евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке јаме до изградње 

канализационе мреже) и електроенергетска инфраструктура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
68 

 

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

У циљу обезбеђивања реализације Плана неопходно је одредити урбанистичке 

критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја Плана. 

 

Општа правила грађења су: 

- конструкција објеката мора бити прилагођена осцилацијама изазваним земљотресом 

јачине VII-VIII степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој 

скали; 

- при пројектовању и изградњи неопходно је придржавати се одредби Закона о 

заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 

- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне 

средине у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 

бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др. закон, 72/09 - др.закон, 43/11-УС и 14/16); 

- у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15), 

приликом планирања и пројектовања јавних саобраћајних и пешачких површина 

(тротоара, пешачких стаза и прелаза, паркинга, стајалишта јавног превоза, прилаза 

објектима и сл.) неопходно је обезбедити услове за неометано кретање деце, старих, 

хендикепираних и инвалидних лица;  

- пројектовање јавних саобраћајних и пешачких површина неопходно је вршити у 

складу са важећим законским и подзаконским актима, нормативима и стандардима 

из ове области; 

- за потребе парцелације и препарцелације израђује се пројекат парцелације и 

препарцелације;  

- уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког 

или минеролошко-петрографског порекла (за које се може претпоставити да има 

својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести 

Покрајински завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно 

добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица; 

- За све евентуалне радове на обухваћеним објектима и локалитетима који подлежу 

мерама заштите на основу Закона о заштити природе („Службени гласник РС“,  

бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) обавеза је власника-носиоца права 

коришћења да прибави дозволу надлежног Завода за заштиту природе; 

- За све што није дефинисано овим Планом примењиваће се Правилник о општим 

правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, број 22/15). 

 

 

2. ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ СА СМЕРНИЦАМА ЗА ЊИХОВУ ИЗРАДУ  

 

2.1. ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

  

Планом нису предвиђене просторне целине за које се обавезно доноси план детаљне 

регулације. Планови детаљне регулације могу да се израђују за просторне целине или 

инфрастрултурне коридоре и објекте у складу са Законом о планирању и изградњи. 
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2.2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
 

С обзиром на то да овим Планом нису предвиђене просторне целине за које се 

обавезно доноси план детаљне регулације нису дефинисане смернице за израду 

планова детаљне регулације. 

 

 

2.3. ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  
 

С обзиром на то да овим Планом нису предвиђене просторне целине за које се 

обавезно доноси план детаљне регулације нису дефинисане рокови за израду планова 

детаљне регулације. 
 

 

2.4. ЗАБРАНА ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА У ЦЕЛИНАМА ЗА КОЈЕ СЕ 
ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

Чланом 27. став 6. Закона о планирању и изградњи дефинисано је да се одлуком о 

изради планског документа (Плана детаљне регулације) може утврдити период забране 

изградње, а најдуже 12 месеци од дана доношења те одлуке. 

 

 

2.5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ, 
АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

          С обзиром на то да овим Планом нису предвиђене просторне целине за које се обавезно 

доноси план детаљне регулације нису дефинисана правила за изградњу, реконструкцију, 

доградњу, адаптацију и санацију до доношења плана детаљне регулације. 

 

 

3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА, ОДНОСНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ 

КОНКУРСА, ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  
 

Планом генералне регулације је прописана израда урбанистичког пројекта за 

уређење и изградњу: 

- Локација 1 - Спортско-рекреативног комплекса у источном делу насеља; 

- Локација 2 - Уређење парцеле у центру насеља (постојећи прилаз према главној 

улици и пијаци), а простор пијаце укључити у разраду урбанистичким пројектом 

уколико се планирају нови садржаји и врши проширење. 

 

Поред наведеног, урбанистички пројекат ће се радити и за делове насеља у којима не 

долази до промене регулације, али је потребно дефинисати уређење комплекса и то: 

- Постојеће и планиране радне комплексе на којима се мења основна техничко-

технолошка концепција и у случајевима сложене технологије, те који се баве 

делатношћу за које је неопходно утврдити прецизне мере заштите животне средине. 

- Станице за снабдевање горивима (ССГ-ма), у случајевима изградње и 

реконструкција  уколико се не  мења регулација. 

 

Урбанистичко-архитектонски конкурс 
 

У обухвату Плана нису дефинисане локације за које се обавезно расписује јавни 

архитектонски или урбанистички конкурс, као основ за даљу реализацију, али се могу 

радити, ако се утврди интерес. Конкурси се расписују за јавне, репрезентативне 

објекте и садржаје од значаја за локалну или ширу заједницу. 
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Пројекат парцелације/препарцелације  
 

На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских 

парцела на основу пројекта препарцелације, на начин и под условима утврђеним у 

планском документу. 
 

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, 

које се могу делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о 

парцелацији или укрупнити препарцелацијом, а према планираној или постојећој 

изграђености, односно, планираној или постојећој намени грађевинске парцеле. 

 

Саставни део пројекта препарцелације, односно парцелације је и пројекат геодетског 

обележавања.  

 

 

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА У КОЈИМА ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА 

ДИРЕКТНА ПРИМЕНА ПЛАНА  
 

Ова правила се односе на извођење радова на постојећим и планираним објектима у 

обухвату Плана за које је прописана директна примена Плана (у мери да буду основ за 

издавање локацијских услова). 

 

Ова правила се односе и на изградњу објеката компатибилних намена основној намени 

(нпр: пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, здравство, дечија заштита, 

образовање култура, верски објекти, бензинске станице) у случају када је објекат 

компатибилне намене  заступљен на појединачној парцели 100% и на њих се примењују 

правила за изградњу која су дефинисана за претежну намену земљишта у зони. 

 

 

4.1. ЗОНА I – СТАНОВАЊЕ И ЦЕНТАР НАСЕЉА 
 
4.1.1. Правила за реконструкцију и адаптацију постојећих објеката 

 

Ова правила се односе на постојеће објекте који се налазе унутар зоне I – која 

обухвата становање и центар насеља. 

 

Адаптација и реконструкција постојећих објеката који се налазе на списку културних 

добара може се дозволити под условима који су дефинисани у тачки 6. Општа правила 

уређења простора; подтачка 6.1.2. Културна добра. 

 

Адаптација и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 

условима: 

 замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних 

габарита и исте намене) може се дозволити у оквиру услова датих овим Планом и 

ако се новим објектом неће угрозити објекти, засади или други садржаји на суседној 

парцели; 

 реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на 

објекту неће нарушити услови дати овим Планом; 

 ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана 

реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта;  

 адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим 

Планом. 

 

4.1.2. Правила за изградњу објеката 

 

Ова правила се односе на изградњу објеката унутар зоне I. 
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4.1.2.1. Насељски центар 

 

Врста и намена објеката који се могу градити 

 

Основна намена објеката је пословање, јавне службе, становање. 

 

Делатности које се могу планирати су из области основне и компатибилних намена, а 

то су: пословање, трговина на мало, угоститељство и туризам, занатство и услуге 

(пекаре, цвећаре, израда колача и торти и сл.), образовање, здравство, социјална 

заштита, култура, спорт и рекреација, комуналне услуге (нпр. пијаца и др.), верски 

објекти и други, уз услов да се ни на који начин не угрожава функционисање зоне и да 

су компатибилни са наведеном наменом.  

 

Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити и 100% заступљене на појединачној 

грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила за изградњу 

дефинисана за претежну намену земљишта у зони. 

 

1. Главни објекат:  

Намена: објекат намењен основној и/ или компатибилној намени. Дозвољене су све 

врсте комбинација. 

Врста: главни објекат може да се гради као слободностојећи, као објекат у 

прекинутом или непрекинутом низу. 
 

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености 

парцеле дозвољена је изградња других објеката, као и помоћних објеката, односно 

објеката који су у функцији коришћења главног објекта, а чија намена не угрожава 

главни објекат и суседне парцеле. 

 

2. Други објекат:  

Намена: пословни, стамбени и сл. Дозвољене су све врсте комбинација. 

Врста: други објекат може да се гради као слободностојећи, као објекат у 

прекинутом или непрекинутом низу. 
 

3. Помоћни објекат:  

Намена: гараже и оставе, водонепропусна бетонска септичка јама (прелазно 

решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), бунар, ограда, 

цистерна за воду, трафо станица.  

  

4. Економски објекат: 

Намена: објекат за смештај стоке (величине прописане Општинском Одлуком о 

држању стоке), магацин за храну, кош, амбар, гаража за смештај пољопривредне 

механизације  и сл.  

Врста: објекат се гради као слободностојећи или као објекат у прекинутом низу. 

 

У зони насељског центра је дозвољена изградња објеката за држање домаћих 

животиња, а све у сладу са Општинском одлуком којом се уређује држање домаћих 

животиња.  

 

Врста и намена објеката чија је изградња ограничена или забрањена 

 

Забрањена је изградња производних објеката и других објеката који буком, гасовима, 

отпадом било које врсте, те великим обимом транспорта и слично, могу угрозити 

непосредно окружење. 

 

Изградња економских објеката за држање домаћих животиња није дозвољена у 

непосредној близини јавних објеката (дечје установе, школе, објеката здравствене 

заштите итд.), односно у кругу од 50 m. 
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Услови за формирање грађевинске парцеле 

 

Минимална ширина фронта грађевинске парцеле за слободностојеће објекте је 12,0 m, 

за објекте у прекинутом низу је 10,0 m, док је за објекте у непрекинутом низу 6,0 m. 

Минимална површина парцеле за слободностојеће објекте је 300 m2, за објекте у 

прекинутом низу је 250 m2 , а за објекте у непрекинутом низу је 200 m2.  

 

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

парцеле 

 

Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију, која се поклапа 

са регулационом линијом. (графички прикази бр. 7.1.;7.2.;7.3.; 7.4.) 

 

Удаљеност слободностојећих објеката од границе парцеле претежно северне, односно 

западне оријентације је минимум 1,5 m, а од од границе парцеле претежно јужне, 

односно источне оријентације је минимум 3,0 m. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 60%, док озелењене 

површине заузимају мин. 30%. 

 

Уколико се на грађевинској парцели планирају економски објекти за потребе 

домаћинства, њихово учешће у укупној заузетости је макс. 10%. 

 

На једној парцели под објектима и површинама са чврстом подлогом (манипулативним 

површинама, платоима, пешачким стазама, салетлама…) заузетост може бити највише 

70% површине, док је обавезно да 30% површине парцеле буде под зеленилом. 

 

Највећа дозвољена спратност објеката 

 

Дозвољена спратност главног објекта: макс. П+2. 

 

Дозвољена спратност другог објекта: макс. П+1. 

 

Дозвољена спратност помоћног објекта макс. П. 

 

Дозвољена спратност економских објеката за сопствене потребе је П. 

 

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.  
 

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног 

пута, односно према коти заштитног тротоара објекта и то:  

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте 

нивелете јавног или приступног пута, 

- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте заштитног тротоара, 

- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2 m 

од планиране коте уличног тротоара, 

- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота 

приземља може бити максимално 0,2 m виша од коте тротоара (денивелација до  

1,2 m савладава се унутар објекта). 
 

Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте готовог 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 
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Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 

Удаљеност слободностојећег објекта од других објеката је минимално 4,0 m (основни 

габарит са испадом). 

 

На истој грађевинској парцели могућа је изградња и другог објекта и помоћног објекта 

уколико то дозвољава величина парцеле (под условом да се могу задовољити овим 

Планом прописани урбанистички параметри).  

 

Други и помоћни објекат на парцели могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m 

ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно 

међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m, ако други објекат има отворе са те 

стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.  

 

Помоћни објекти се граде у истој линији као и главни објекат.  

 

Уколико то ширина фронта парцеле дозвољава, уз поштовање свих осталих услова 

датих овим Планом, могућа је изградња помоћног објекта – гараже, као засебног 

објекта, на истој удаљености од регулационе линије (на грађевинској линији) као и 

припадајући главни објекат, уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено 

двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осовине или у унутрашњост 

гараже, уколико је гаража постављена на регулациону линију. 

 

Ако се у сутеренској етажи (уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 

природе) главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се повлачи на 5,0 m 

од регулационе линије. 

 

Ограђивање парцела у блоковима насељског центра се може вршити на следећи начин: 

-   При одређивању типа ограде водити рачуна о уобичајеном начину грађења ограда у 

улици; 

-   Тежити визуелној уједначености; 

- Ограде на регулационој линији могу бити, по правилу, транспарентне или 

комбинација зидане и транспарентне, с тим да укупна висина ограде од коте тротоара 

износи од 1,4 m до 1,8 m. Конкретна висина и начин зидања ограде утврдиће се у 

односу на постојеће ограде у окружењу парцеле, односно на већину у улици;  

- Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код 

комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 m. Висина ограде на углу 

не може бити виша од 0,9 m од коте тротоара због прегледности раскрснице; 

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

стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује; 

- Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом 

зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине 

максимално 1,8 m. 

 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз 

услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. 

 

- Водонепропусна септичка јама за прихват фекалних и отпадних вода се гради на 

парцели власника, удаљена минимум изградња водонепропусних септичких јама на 

мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле. 

 

Међусобна удаљеност објеката 

 

- Међусобна удаљеност између слободностојећих и објеката у прекинутом низу је 

минимално 4,0 m, односно половина висине вишег објекта,  

- за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0 m при издавању 

услова за реконструкцију не могу се на суседним странама предвиђати отвори (осим 
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вентилационих отвора или осветљења који се морају поставити на висини већој од 

1,8 m). изградња водонепропусних септичких јама на мин. 3,0 m од свих објеката и 

границе парцеле; 

 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавни пут – улицу, по правилу 

директно, а изузетно, ако се то не може остварити - преко приватног пролаза. Уколико 

се објекат гради целом ширином парцеле у склопу непрекинутог низа, мора се 

обезбедити колско-пешачки пролаз на унутрашњи део парцеле. При обезбеђењу 

прилаза парцели забрањено је затрпавање уличних канала. Обавезно оставити пропуст 

за атмосферску воду. 

 

За парцеле намењене објектима пословања мора се обезбедити колско-пешачки прилаз 

ширине мин. 3,5 m и пешачка стаза ширине мин. 1,5 m.  

 

За приступ стамбеном објекту неопходно је обезбедити колско-пешачки прилаз ширине 

3,0 m. 

 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних стамбених објеката 

обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне 

површине, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан. 

 

Уколико се на парцели обавља пословна/јавна делатност намењена ширем кругу 

корисника, са потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, које се не може у 

потпуности решити на припадајућој парцели, може се у уличном коридору, у ширини 

парцеле, одобрити изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремети коришћење 

јавне површине, функционисање саобраћаја и услови окружења.  

 

Заштита суседних објеката 

 

Ако се објекти 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). Одводњавање атмосферских падавина са кровних 

површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.  

 

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 односно 

регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада) и то: 

- излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина тротоара износи најмање     

3,0 m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у 

приземљу;  

- 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. 

- један степеник у макс. ширини 0,З m, када је ширина тротоара већа од 1,8 m, 

- код традиционалног постављања прозора „кибиц фенстер“ у макс. ширини 0,З m, 

када је ширина тротоара већа од 1,8 m. 
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Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на 

нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону 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 (ако је растојање објекта до међе најмање 1,5 m) до 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 (ако је растојање објекта до међе најмање 3,0 m) до 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) до 1,2 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.  
 

Отворене спољне степенице не смеју прелазити регулациону линију, односно могу се 

постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију за 3,0 m и 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.  
 

На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према 

суседној парцели, изузев отвора на просторијама нестамбене намене који су искључиво 

у функцији вентилационог отвора или осветљења, висине парапета од мин. 1,8 m, а 

површине до макс. 0,8 m2. 
 

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а 

одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 

грађевинске парцеле на којој се гради објекат.  
 

Површинске воде са грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 

Површинске воде са парцеле одводити слободним падом, према риголама, односно 

према улици са најмањим падом од 1,5%. 
 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 
 

Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са просторним и 

временским контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних 

фасада, без примене еклектичких елемената. Архитектонским облицима, употребљеним 

материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетске и 

визуелне целине у улици и блоку.  
 

Фасаде објеката могу бити облагане свим врстама традиционалних и савремених 

материјала или малтерисане и бојене у пастелним тоновима.  

 

Нагиб и тип кровне конструкције ускладити са архитектуром објекта и изабраном 

врстом кровног покривача. Дозвољава се нагиб кровних равни у распону од 10 до 45о.  

 

4.1.2.2. Породично становање 

 

Врста и намена објеката који се могу градити 

 

Основна намена објеката је становање. 
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Делатности које се могу планирати су из области основне и компатибилних намена, а 

то су: пословање, трговина на мало, угоститељство и туризам, занатство и услуге 

(пекаре, цвећаре, израда колача и торти и сл.), образовање, здравство, социјална 

заштита, култура, спорт и рекреација, комуналне услуге, верски објекти и други, а уз 

услов да се ни на који начин не угрожава функционисање зоне и да су компатибилни 

са наведеном наменом.  

 

Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити и 100% заступљене на појединачној 

грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила за изградњу 

дефинисана за претежну намену земљишта у зони. 

 

1. Главни објекат:  

Намена: објекат намењен основној и/ или компатибилној намени. Дозвољене су све 

врсте комбинација. 

Врста: главни објекат може да се гради као слободностојећи, као објекат у 

прекинутом или непрекинутом низу. 

 

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености 

парцеле дозвољена је изградња других објеката, као и помоћних објеката, односно 

објеката који су у функцији коришћења главног објекта, а чија намена не угрожава 

главни објекат и суседне парцеле. 

 

2. Други објекат:  

Намена: пословни, стамбени и сл. Дозвољене су све врсте комбинација. 

Врста: други објекат може да се гради као слободностојећи, као објекат у 

прекинутом или непрекинутом низу. 

 

3. Помоћни објекат:  

Намена: гараже и оставе, водонепропусна бетонска септичка јама (прелазно 

решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), бунар, ограда, 

цистерна за воду, трафо станица,  

Врста: објекат се гради као слободностојећи, као објекат у низу или прекинутом  

низу. 

 

4. Економски објекат: 

Намена: објекат за смештај стоке (величине прописане Општинском Одлуком о 

држању стоке), магацин за храну, кош, амбар, гаража за смештај пољопривредне 

механизације  и сл.  

Врста: објекат се гради као слободностојећи или као објекат у прекинутом низу. 

 

Положај објекта и распоред објеката на парцели, као и нагиб кровних равни одредити 

према положају и карактеристикама већине суседних објеката у околини. 

 

На грађевинској парцели, у изузетним случајевима, може се дозволити градња два 

стамбена објекта, под условима да су испуњени сви урбанистички критеријуми и да је 

за други објекат могуће обезбедити службеност пролаза преко парцеле. 

 

Производне делатности мањег обима и изградња складишта мањег капацитета у зони 

становања (када се у процесу производње или рада повремено користе само доставна 

возила) се могу дозволити уз обезбеђење услова заштите животне средине.  

 

У овој зони је дозвољена изградња објеката за држање домаћих животиња, а у сладу 

са Општиснком одлуком којом се уређује држање домаћих животиња. 
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Врста и намена објеката чија је изградња ограничена или забрањена 

 

Није дозвољена изградња производних и складишних објеката већих капацитета, нити 

бављење делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом 

саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања (као што су: 

ливнице, отпади, млинови, мешаоне сточне хране, силоси и слично). 
 

Изградња економских објеката за држање домаћих животиња није дозвољена у 

непосредној близини јавних објеката (дечје установе, школе, објекти здравствене 

заштите итд.), односно у кругу од 50 m. 
 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, 

минимална и максимална површина грађевинске парцеле 
  

Услови за формирање грађевинске парцеле намењене породичном становању су 

следећи: 

- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална 

површина парцеле је 300,0 m2. 

- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 18,0 m (2х9,0 m), минимална 

површина је 450,0 m2 (2х225,0 m2). 

- за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 10,0 m, минимална 

величина парцеле је 250,0 m2. 

- за објекат у непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 6,0 m, минимална 

величина парцеле је 200,0 m2. 

- за објекте породичног становања са изградњом економских објеката површина 

парцеле мора бити минимум 600,0 m2. 

 

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

парцеле 

 

Главни објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа 

са регулационом линијом. Изузетак су блокови, односно делови блокова који су 

орјентисани на улице чија укупна, регулациона ширина, не прелази 10,0 m, где 

грађевинска линија треба да буде удаљена од регулационе за 3,0 m.  

 

Гаража се може поставити на регулациону линију уколико је регулациона ширина 

улице већа од 12 m и уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено 

двориште, као и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост 

гараже.  

 

Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно 

западне) оријентације. 

- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на мин. 

1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације, 

односно, основни габарит са испадима не може прећи границу парцеле; 

- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на мин. 

3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације; 

- основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на мин. 4,0 m од 

бочне границе парцеле; 

- основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне 

(односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне 

(односно источне) оријентације је 4,0 m (растојање основног габарита без испада). 
 

Код објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од  

3,0 m не могу се на суседним странама предвидети отвори стамбених, пословних и 

других просторија. Дозвољава се постављање отвора који су искључиво у функцији 

вентилационог отвора или осветљења, где је минимална висина парапета h=1,8 m.  
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Сви објекти на парцели се морају поставити тако да ни на који начин не угрожавају 

ваздушни простор суседа преко међе, нити могу заклањати директно осунчање на 

суседној парцели више од половине трајања директног осунчања.  
 

Одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 

грађевинске парцеле на којој се гради објекат.  
 

За породичне стамбене објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко 

приватног пролаза, растојање од регулационе линије утврђује се локацијским 

условима, уз поштовање свих урбанистичких параметара у складу са овим условима. 
 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
 

- индекс заузетости парцеле (под објектима)   макс.40% 

- озелењене површине      мин. 30% 
 

На једној парцели под објектима и површинама са чврстом подлогом (манипулативним 

површинама, платоима, пешачким стазама, салетлама, базенима и сл.) може бити 

највише 70% површине, док је обавезно да 30% површине парцеле буде под 

зеленилом. 
 

Уколико се на грађевинској парцели планирају економски објекти, њихово учешће у 

укупној заузетости је макс. 20%. 
 

Највећа дозвољена спратност објекта 
 

Спратност главног објекта (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и 

пословно-стамбени објекат) је од П (приземље) до максимално П+1+Пк (приземље + 

спрат + поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако 

не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.  
 

Спратност пословног објекта је максимално П+1 (приземље + спрат). Дозвољена је 

изградња подрумске етаже ако постоје услови за то. 
  

Дозвољена спратност другог објекта је максимално П+Пк.  
 

Дозвољена спратност економског објекта је макс. П+Пк, с тим да се поткровна етажа 

користи као остава, тј. складишни простор. 
 

Дозвољена спратност помоћног објекта је макс. П.  
 

Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте готовог 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према 

конкретном случају. 
 

Међусобна удаљеност објеката 
 

Међусобна удаљеност планираних стамбених или стамбено-пословних објеката 

породичног типа је: 

- међусобна удаљеност између слободностојећих, двојних објеката и објеката у 

прекинутом низу је минимално 4,0 m, односно половина висине вишег објекта,  

- удаљеност стамбеног или стамбено-пословног објекта од објекта нестамбене намене 

је минимално 4,0 m, односно, може се смањити удаљеност на четвртину висине 

вишег објекта ако објекат на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на 

просторијама за становање, 

- за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0 m при издавању 

услова за реконструкцију не могу се на суседним странама предвиђати отвори 

стамбених просторија. 
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Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 

На истој грађевинској парцели могућа је изградња и другог стамбеног објекта, односно 

стамбено-пословног, пословно-стамбеног или пословног, уколико то дозвољава 

величина парцеле (под условом да се могу задовољити овим Планом прописани 

урбанистички параметри).  
 

Други, економски и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m 

ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно 

међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m, ако други објекат има отворе са те 

стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.  

 

Помоћни и економски објекат се граде у истој линији као и главни објекат (удаљеност 

од суседне парцеле). Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, 

растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0 m. 

Економски објекат на парцели где је двојни објекат се гради на 0,0 m од заједничке 

границе парцеле. 
 

Уколико то ширина фронта стамбене парцеле дозвољава, уз поштовање свих осталих 

услова датих овим Планом, могућа је изградња помоћног објекта – гараже, као 

засебног објекта, на истој удаљености од регулационе линије (на грађевинској линији) 

као и припадајући главни објекат, уз услов да кровне равни гараже имају пад у 

сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осовине или у 

унутрашњост гараже, уколико се гаража поставља на регулациону линију.  
 

Ако се у сутеренској етажи (уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 

природе) главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се повлачи на 5,0 m 

од регулационе линије. 
 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, зиданом оградом или 

транспарентном оградом висине у складу са уобичајеним месним приликама (очување 

традиционално урбане матрице). Ограда се поставља према катастарском плану и 

операту тако да елементи ограде буду на парцели која се ограђује.  
 

Начин градње ограда у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним 

постојећим стањем у предметном делу насеља (улице, блока). Ограда, стубови ограде и 

капије постављају се на регулациону линију тако да елементи ограде буду на парцели 

која се ограђује. Капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.  
 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз 

услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. 
 

Водонепропусна септичка јама за прихват фекалних и отпадних вода се гради на 

парцели власника, удаљена минимум мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле.  
 

Удаљеност економског објекта - сточне стаје од било ког стамбеног, пословног и 

производног објекта не може бити мања од 15,0 m (у складу са санитарно-хигијенским 

условима и условима заштите животне средине), односно не може бити мања од 50,0 m 

у односу на здравствену установу, школу, дечији вртић или други објекат јавне намене 

у окружењу.  

 

Удаљеност економског објекта - ђубриште и пољски клозет од стамбеног, пословног, 

производног и неких економских објекта (у складу са санитарно-хигијенским условима 

и условима заштите животне средине) и бунара је мин. 25,0 m, односно 50,0 m у 

односу на било који објекат јавне намене. Ђубриште се гради на мин. 1,0 m од границе 

економског дела суседне парцеле уз услов да се гради ободни зид висине 1,0 m (да не 

би дошло до разасипања) и да је материјал од којег се гради ђубриште 

водонепропусан.  



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
80 

 

Удаљеност економских објеката у којима се складишти запаљиви материјал од других 

објеката је мин. 6,0 m. Међусобни размак између економских објеката (на истој 

парцели) може бити 0,0 m (ако су задовољени услови противпожарне заштите) односно 

мин. половина вишег објекта. 

 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавни пут – улицу, по правилу 

директно, а изузетно, ако се то не може остварити - преко приватног пролаза. Уколико 

се објекат гради целом ширином парцеле у склопу непрекинутог низа, мора се 

обезбедити колско-пешачки пролаз на унутрашњи део парцеле. При обезбеђењу 

прилаза парцели забрањено је затрпавање уличних канала. Обавезно оставити пропуст 

за атмосферску воду. 

 

За грађевинску парцелу у оквиру ове зоне обезбедити колско-пешачки прилаз ширине 

мин. 2,5 m.  

 

За грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа колско 

-пешачки прилаз је мин. ширине 4,0 m. 

 

За грађевинску парцелу на којој се планира изградња пословног објекта мора се 

обезбедити колско-пешачки прилаз мин. ширине 3,5m и пешачка стаза мин.ширине 1,5 m. 

 

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 

обезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг 

или гаражно место на један стан, односно једно паркинг место на 70 m2 корисне 

површине простора намењеног пословању. 

 

Уколико се на парцели обавља пословна/јавна делатност намењена ширем кругу 

корисника, са потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, које се не може у 

потпуности решити на припадајућој парцели, може се у уличном коридору, у ширини 

парцеле, одобрити изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремети коришћење 

јавне површине, функционисање саобраћаја и услови окружења.  

 

Заштита суседних објеката 

 

Ако се објекти 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). Одводњавање атмосферских падавина са кровних 

површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.  

 

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 регулациону односно 

грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада) и то: 

- излози локала до 0,3m по целој висини, када ширина тротоара износи најмање 3,0 m, а 

испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;  

- 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. 
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- један степеник у мах. ширини 0,З m, када је ширина тротоара већа од 1,8 m, 

- код традиционалног постављања прозора „кибиц фенстер“ у макс. ширини 0,З m, 

када је ширина тротоара већа од 1,8 m. 

 

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на 

нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону 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 (ако је растојање објекта до међе најмање 1,5 m) до 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 (ако је растојање објекта до међе најмање 3,0 m) до 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) до 1,2 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.  

 

Отворене спољне степенице не смеју прелазити регулациону линију, односно могу се 

постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију за 3,0 m и 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.  

 

На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према 

суседној парцели, изузев отвора на просторијама нестамбене намене који су искључиво 

у функцији вентилационог отвора или осветљења, висине парапета од мин. 1,8 m, а 

површине до макс. 0,8 m². 
 

За изграђене објекте чије је међусобно растојање мање од 3,0 m, не могу се у случају 

реконструкције на бочним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 

 

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а 

одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 

грађевинске парцеле на којој се гради објекат.  
 

Површинске воде са грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 

Површинске воде са парцеле одводити слободним падом, према риголама, односно 

према улици са најмањим падом од 1,5%. Површинске и друге отпадне воде из 

економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме. 

 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

 

Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са просторним и 

временским контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних 

фасада, без примене еклектичких елемената. Архитектонским облицима, употребљеним 

материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетске и 

визуелне целине у улици и блоку.  

 

Фасаде објеката могу бити облагане свим врстама традиционалних и савремених 

материјала или малтерисане и бојене у пастелним тоновима.  
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Обавезна је израда косог крова, с тим да се нагиб и тип кровне конструкције усклади 

са архитектуром објекта и изабраном врстом кровног покривача. Дозвољава се нагиб 

кровних равни у распону од 20 до 45о.  

 

4.1.2.3. Породично становање са делатностима 

  

Основна намена објеката је становање и делатности. 

 

Делатности које се могу планирати су из области основне и компатибилних намена, а 

то су: пословање, трговина на мало и велико, угоститељство и туризам, занатство и 

услуге (пекаре, цвећаре, израда колача и торти и сл.), спорт и рекреација, комуналне 

услуге и друго, уз услов да се ни на који начин не угрожава функционисање зоне и да 

су компатибилни са наведеном наменом.  

 

Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити и 100% заступљене на појединачној 

грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила за изградњу 

дефинисана за претежну намену земљишта у зони. 

 

На овим парцелама је могуће градити: економске објекте, објекте производне и 

прерађивачке делатности, трговинске објекте, објекте услужних и занатских 

делатности које имају веће просторне захтеве и које су бучније (металостругарске, 

дрвопрерађивачке, каменорезачке и сл.), с обзиром да су планиране уз главне 

насељске саобраћајнице и налазе се у рубним деловима насеља.  

 

Врста и намена објеката 

 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању са радом могу се градити: 

главни објекат, други објекат и помоћни објекат. 

 

Други објекат се може градити уколико величина и положај парцеле то омогућавају. 

Намена главног објекта: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, 

пословни, пословно-стамбени објекат који не угрожава становање.  

 

Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 

50% површине објекта. 

 

Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање (који не 

угрожава становање) износи од 50 до 70%. 

 

Пословни објекат (који не угрожава становање: лекарске ординације, трговине и сл.) 

је објекат у којем део намењен за пословање износи преко 70% (у склопу чисто 

пословног објекта може се планирати простор за становање-боравак апартманског 

типа). 

 

Врста главног објекта: слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и 

полуатријумски. 

 

Намена другог објекта: пословни (производно-складишни) објекат, стамбени објекат, 

летња кухиња, економски објекат. 

 

Намена помоћних објеката: гаража, остава, ограде, бунари и септичка јама (прелазно 

решење до прикључења на насељску канализациону мрежу).  

 

Просторије као што су оставе за огрев, гаража, летња кухиња могу се планирати и у 

саставу основног објекта или другог објекта на парцели. 
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На грађевинској парцели намењеној породичном становању са радом у изузетним 

случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су 

испуњени урбанистички критеријуми који су утврђени по зонама: 

- заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним и помоћним објектима може 

бити до 40%; 

- растојање између два суседна стамбена објекта на истој грађевинској парцели 

износи мин. 4,0 m за приземне и 4,5 m за спратне објекте; 

- стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле 

свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут; 

- породични стамбени објекат може да има максимално до четири стамбене јединице; 

- у зони намењеној породичном становању где постоје просторни и технички услови, а 

пре свега у зони резиденцијалног становања, могу се градити базени, вењаци, 

перголе итд., према осунчаним просторима, истакнутим природним садржајима, 

видиковцима (те површине уколико нису застакљене не улазе у састав дозвољене 

површине објекта). 

 

У оквиру пословног дела парцеле даје се могућност изградње следећих објеката: 

- производног односно пословног објекта (који задовољава услове заштите животне 

средине, тј. који својим деловањем - буком, гасовима, отпадним материјама - неће 

негативно утицати на примарну функцију - становање). Објекат се може градити као 

слободностојећи. 

 

У овој зони је дозвољена изградња објеката за држање домаћих животиња (фарми), а 

све у сладу са Општинском одлуком којом се уређује држање домаћих животиња. 

 

Услови за формирање грађевинске парцеле 
 

Услови за формирање грађевинске парцеле у оквиру зоне становања са делатностима: 

 за парцеле намењене становању у оквиру ове зоне: површина грађевинске 

парцеле износи минимално 300,0 m2, са ширином уличног фронта од минимално 

12,0 m; 

 за парцеле намењене становању са радом: површина грађевинске парцеле износи 

минимално 600,0 m2, са ширином уличног фронта од минимално 15,0 m. 

 

Дозвољени индекс заузетости 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 

 

- индекс заузетости парцеле (под објектима)   макс.40% 

- озелењене површине      мин. 30% 

 

На једној парцели под објектима и површинама са чврстом подлогом (манипулативним 

површинама, платоима, пешачким стазама, салетлама, базенима и сл.) може бити 

највише 70% површине, док је обавезно да 30% површине парцеле буде под 

зеленилом. 
 

Дозвољена спратност објекта 
 

Спратност главног објекта породичног становања: од П (приземље) до максимално 

П+1+Пк или П+М (приземље + једна етажа + поткровље или приземље + мансарда). 
 

Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже, ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе.  
 

Спратност пословног/производног објекта уз главни стамбени објекат је максимално 

П+1 (приземље+једна етажа). Дозвољена је изградња подрумске етаже, ако постоје 

услови за то.  
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Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) је максималне 

спратности П (приземље). 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 

У зони породичног становања са радом, у стамбеном делу парцеле пословне делатности 

које се могу дозволити су из области: трговине на мало, угоститељства, услужних и 

занатских делатности. 

 

1. На грађевинској парцели намењеној породичном становању са објектима 

услужне, занатске и производне делатности (стамбени и производни део парцеле) 

могу се градити: 

 

У оквиру производног/пословног дела парцеле даје се могућност изградње следећих 

објеката: 

-  производног, односно занатског објекта (који задовољава услове заштите животне 

средине, тј. који својим деловањем - буком, гасовима, отпадним материјама - неће 

негативно утицати на примарну функцију - становање). Објекат се може градити као 

слободностојећи; 

-  помоћни објекти: складишта, гараже, зграде за енергетске блокове и сл. (у 

функцији главног пословног објекта). 

 

Ако се грађевинска парцела у оквиру парцела намењених становању са делатностима 

намењује за чисто пословање, односно производњу, обавезна ја израда Урбанистичког 

пројекта уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину.  

 

Грађевинска парцела може да се огради оградом до висине максимално 2,2 m, уз услов 

да је ограда транспарентна. 

 

2. На грађевинској парцели намењеној породичном становању за пољопривредна 

домаћинства (стамбени и економски део парцеле) могу се градити: 

 

- У оквиру стамбеног дела парцеле дозвољава се изградња следећих објеката: 

- основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, 

пословно-стамбени објекат; 

- објекат породичног становања може бити слободностојећи; 

- на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта: 

пословни објекат, стамбени, гаража, летња кухиња и оставе; 

- помоћни објекти: летња кухиња, гаража и остава, ограде, бунари и септичка 

јама, (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), 

просторије (оставе за огрев, гаража, летња кухиња) могу се планирати и у 

саставу основног објекта или другог објекта на парцели; 

- У оквиру економског дела парцеле даје се могућност изградње следећих објеката: 

- сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети; 

- пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацин 

хране и објекти намењени исхрани стоке и др.; 

- На грађевинској парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове 

изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Економско 

двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже); 

- На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, 

стамбено двориште се поставља на највишој коти тј. економско двориште може бити 

уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији. 

 

На овим парцелама, у оквиру економског дела парцеле пословна делатност која се 

може дозволити поред напред наведених је и трговина на велико, с тим да се 

обављањем те делатности не сме нарушити претежна намена становања. 
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Објекти за смештај стоке се граде под следећим условима: 

- да су изграђени од тврдог материјала; 

- да су удаљени од стамбених објеката најмање 15,0 m (мин 5,0 m од улице када је у 

питању парцела са нагибом терена према јавном путу - навише); 

- да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других нечистоћа; 

- да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште која мора бити удаљено од 

стамбених објеката и водозахватних бунара мин 20,0 m; 

- да су смештени у економском делу грађевинске парцеле; 

- објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода. 
 

Постављање објеката (стамбених, пословних, помоћних, пољопривредних, осим кошева 

за кукуруз), дуж границе са суседом врши се под следећим условима: 

- 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). На зиду који је лоциран на 

заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев 

отвора који су искључиво у функцији вентилације или осветљења растојања 

минималне висине парапета h=1,80 m, површине до 0,8 m2; 

- ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора бити 

мин. 0,5 m, изузев у зонама где постојеће прилике то захтевају (наслеђено стање 

парцелације са уским фронтовима парцеле) где је минимална удаљеност 0,00 m; 

- изградња кошева за кукуруз може се изводити на удаљености мин. 1 m од свих 

заједничких међа. 
 

У непосредној близини јавних објеката (дечје установе, школе, цркве, амбуланте итд.) 

у кругу од 50 m не могу се градити објекти за сточарску робну производњу, ни за 

сопствене потребе. 

 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити 

колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5 m. За грађевинску парцелу намењену 

породичном становању са радом и породичном становању за пољопривредна 

домаћинства, колско-пешачки прилаз је минималне ширине 4,0 m. 
 

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 

обезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу један стан једно 

паркинг место. 

 

Заштита суседних објеката 
 

Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши 

граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу 

суседне парцеле. 
 

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 од 1,2 m онда се она поставља 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. 
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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 (најмање растојања од 0,5 m) - 0,5 m, али 

укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад 

приземља; 

- на делу објекта према бочном дворишту (најмањег растојања од 2,5 m) - 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) - 1,2 m, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.  

 

Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме се ометати пролаз и друге функције 

дворишта. 

 

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. 

 

За објекте у прекинутом низу, без обзира на намену и ако је међусобни размак између 

објеката једнак и већи од 4,0 m дозвољава се отварање отвора висине парапета 1,80m 

или постављање отвора застакљеним непрозирним стаклом без могућности отварања 

(светларници). 

 

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одвођење 

атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске 

парцеле на којој се гради објекат. 

 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 
 

Фасаде објеката могу бити малтерисане и бојене у боји по избору пројектанта, или 

обложене фасадном опеком, природним или вештачким каменом итд.  
 

Обавезна је израда косог крова. Кровни покривач се бира у зависности од нагиба 

кровне конструкције. Макс. нагиб кровне конструкције до 450. 

 

Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према 

конкретном случају. 
 

Могућа је изградња мансардног крова са одговарајућим нагибима конструкције. 

 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 

успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 
 

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, 

безбедносне и друге услове 
 

Изградња објеката, односно извођење радова 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. 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
87 

 

Одвођење фекалних вода 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 свих објеката и 

граница парцеле. 
 

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених 

површина. 
 

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и 

Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова 

на објектима 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. 

 

 

4.2. ЗОНА II – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА И НАСЕЉСКО ГРОБЉЕ 
 

4.2.1. Спорт и рекреација 

 

Ова правила се примењују на постојећи комплекс намењен спорту и рекреацији, који 

има туристички потенцијал - стрелиште, као и на планирани комплекс базена. 

 

За спортско-рекреативни комплекс у источном делу насеља (Локација 1) у ком је 

планирана изградња отвореног базена и пратећих садржаја обавезна је израда 

Урбанистичког пројекта. 

 

При изради Урбанистичког пројекта потребно је придржавати се правила која су 

прописана овим Планом за уређење спортско-рекреативних површина, као и прописа 

који конкретну област дефинишу. 

 

За изградњу ових објеката потребно је придржавати се услова прописаних 

Правилником о условима за обављање спортских делатности („Службени гласник РС“, 

број 63/13) и Правилником о ближим условима за обављање спортских активности и 

спортских делатности („Службени гласник РС“, број 42/17). 
 

Величина парцеле мора бити довољна да прими све планиране садржаје основне 

намене, као и пратеће садржаје, уз обезбеђење дозвољеног индекса заузетости, при 

чему комплекс намењен спорту и рекреацији може бити на једној или више парцела. 

 

Постојећи комплекс је могуће реконструисати и изградити нове комплексе, са 

могућношћу изградње отворених, уређених простора, погодних за различите врсте 

спортских активности, са уређеним санитарним просторијама, потребним пратећим 

просторијама, уређеним површинама и садржајима за најмлађе и сл. Услови за уређење 

и изградњу су: 

- индекс заузетости парцеле  макс. 30% (не урачунавају се отворени спортски терени); 

- озелењене површине      мин. 40%. 
 

На једној парцели под објектима и површинама са чврстом подлогом (манипулативним 

површинама, платоима, пешачким стазама, спортским теренима, салетлама…) може 

бити највише 60% површине, док је обавезно да 40% површине парцеле буде под 

зеленилом. 
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Спратност објекта је од П (приземље) до максимално П+1+Пк (приземље+ 

спрат+поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако 

не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
 

У оквиру комплекса обезбедити довољан број паркинг места за очекиван број 

посетилаца и запослено особље, потребне сервисне саобраћајнице, као и прилазе 

возилима специјалне намене. Осим објеката и терена намењених спорту и рекреацији 

дозвољена је изградња и угоститељско-туристичких и пословних објеката. 
 

У оквиру постојећих и планираних спортско-рекреативних површина зелене површине 

ће чинити значајан проценат комплекса. Комплекс озеленити парковским зеленилом у 

складу са просторним могућностима, с тим да учешће зеленила буде минимално 40%. 

Зелене површине у спортско-рекреативном комплексу треба да буду распоређене тако 

да створе сенку на јужним експозицијама. На местима окупљања посетилаца, 

применити парковска решења применом декоративних врста.  
 

Сви комплекси намењени спорту и рекреацији морају бити одговарајуће комунално 

опремљени. 

 

4.2.2. Насељско гробље 
 

За комуналне површине: зелену пијацу и гробље уређење комплекса, реконструкција 

постојећих и/или изградња нових објеката вршиће се применом услова из Плана,  као и 

применом важеће законске регулативе, односно важећих правилника, који конкретне 

области уређују, а на начин како је дефинисано у Правилима грађења тачке 3 и 4.  
 

Гробље - услови за уређење и изградњу су: 

- 60% површине гробља треба да буде намењено гробним местима; 

- 20% чини заштитни зелени појас и парковски обликован простор; 

- 16% су површине за саобраћајнице; 

- 3% трг за испраћај; 

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

максималне спратности П - приземље); 

- комплекс гробља треба оградити заштитном оградом, висине до 2,0m;  

- уз комплекс гробља треба уредити адекватну просторију за даће и паркинг простор, 

а гробље опремити неопходном инфраструктуром (прикључак на водовод, 

канализацију и електромрежу). 

 

4.2.3. Заштитно зеленило 
 

Уређење површина намењених заштитном зеленилу вршити у складу са правилима 

прописаним у тачки 5.6. Услови за уређење зелених и слободних површина подтачка 

5.6.3. Зелене површине специјалне намене. С обзиром на то да површине заштитног 

зеленила у склопу ЗОНЕ II – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА И НАСЕЉСКО ГРОБЉЕ чине 

интегрални део са површинама намењеним спорту и рекреацији и површинама 

намењеним насељском гробљу, неопходно је при планирању водити рачуна о целини 

простора (комуникације, озелењеност и друго). 

 

 

4.3. ЗОНА III – РАД И СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
 

Ова правила се односе на садржаје и објекте у  зони III. 

 

4.3.1. Рад 

 

Ова правила се односе на садржаје и објекте на површинама намењеним раду и 

појединачним радним комплексима који се налазе у насељу. 
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Врста и намена објеката који се могу градити 
 

У оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња: пословних, производних и 

складишних објеката, силоса, производних енергетских објеката обновљивих извора 

енергије, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-

складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-

складишни објекат и друга комбинација.  
 

Уз главне објекте на грађевинској парцели, дозвољена је изградња и: помоћних 

објеката, портирница, чуварских и вагарских кућица, гаража, остава, надстрешница за 

возила или робу, типских трансформаторских станица, МРС, објеката за смештај 

телекомуникационе и РТВ опреме, водонепропусних бетонских септичких јама (као 

прелазно решење), ограда и сл. 

 

Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне и 

радне активности мањег или већег обима, односно капацитета, уз обезбеђење услова 

заштите животне средине. То су делатности везане за прераду пољопривредних 

производа, производњу грађевинског материјала, прераду и обраду пластичних маса, 

метала и дрвета, за електронску, текстилну или неку сличну производњу, односно 

делатности из области трговине на велико и мало, складишта, стоваришта, логистички 

центри и сл. 

  

У овој зони се може дозволити изградња једне стамбене јединице у функцији 

пословања (стан за чувара или власника) у склопу пословног објекта. 

 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од 

техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова 

заштите. 

 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, 

минимална и максимална површина грађевинске парцеле 

 

Величина парцеле мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени 

конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје, уз поштовање дозвољеног 

индекса заузетости парцеле. 

 

Површина грађевинске парцеле износи минимално 800 m2, а ширина уличног фронта 

минимално 16,0 m. Максимална величина парцеле у зони радних садржаја није 

ограничена.  

  

Постојећи радни комплекси у насељу се задржавају. 

 

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

парцеле 

 

Грађевинска линија треба да буде одмакнута  од регулационе линије за 5,0 m. У зони 

постојећих радних комплекса грађевинске линије треба ускладити са изграђеним 

објектима.  

 

Организацију неизграђене површине радног комплекса треба усмерити ка северној, 

односно западној страни. Минимална дозвољена удаљеност бочне грађевинске линије 

од суседне парцеле је 1,0 m, под условом да су задовољени услови противпожарне 

заштите.  

 

Планиране пословне и радне комплексе формирати тако да се репрезентативни објекти 

лоцирају до улице, а мање атрактивни, производни или помоћни објекти, у дубину 

комплекса. 
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Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 

 

- индекс заузетости парцеле максимум 60%;  

- озелењене површине  минимум 30%. 

 

На једној парцели под објектима и површинама са чврстом подлогом (манипулативним 

површинама, платоима, пешачким стазама…) може бити највише 70% површине, док је 

обавезно да 30% површине парцеле буде под зеленилом. 

 

Највећа дозвољена спратност објекта 

 

У зависности од намене објекта дозвољена спратност објеката је: 

- пословни објекат је од П (приземље) до максимално П+2 (приземље + две етаже); 

- производни и складишни објекат је од П (приземље) до максимално П+1 

(приземље+један спрат); 

- помоћни објекат је максимум П (приземље). 

 

Дозвољена је изградња подрумских просторија, ако не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе.  

 

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

 

Међусобни размак слободностојећих објеката у комплексу и на две суседне парцеле не 

може бити мањи од половине висине вишег објекта, а минимално растојање је 4,0 m. 

Код производних и складишних објекта мора се обезбедити пролаз ватрогасног возила 

између објеката.  

 

Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину 

дилатације) може се дозволити, ако то технолошки процес производње захтева и ако су 

задовољени услови противпожарне заштите. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 

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 дилетације) 

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. Помоћни објекти се граде у истој линији као и главни објекат 

(удаљеност од суседне парцеле). 

 

Висина ограде којом се ограђује 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 m а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m. 

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

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

 

Радни комплекси се могу ограђивати транспарентом оградом или комбиновано – зидана 

и транспарентна, максималне висине до 2,2 m. Улична ограда и ограда на углу морају 

бити транспарентне, или комбинација зидане и транспарентне ограде, ради 
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прегледности саобраћаја. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 

максимално 0,5 m, а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m. 

 

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. 

 

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

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

 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

За сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Интерне 

саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар радних комплекса 

извести са различитим ширинама (у зависности од делатности, технолошког процеса, 

врсте очекиваних возила и расположивог простора) и свим потребним елементима за 

комфорно кретање.  

 

Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m. У оквиру грађевинске парцеле 

саобраћајне површине градити под следећим условима: 

- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине од 

минимално 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја 

због противпожарних услова или 12,0 m где то захтевају габарити меродавног 

(теретног) возила; 

- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле 

обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5х5,0 m, за теретно возило 

мин. 3,0 х 6,0 m, односно у зависности од величине теретног возила). 

- оквирно се рачуна једно паркинг место на 70 m2 пословног/производног простора, 

али се за конкретне локације и радне садржаје паркинзи димензионишу у 

зависности од изабраног система паркирања, врсте и величине очекиваних возила, 

претпостављеног броја корисника и расположивог простора, као и у складу са 

важећим прописима који одређену делатност уређују. 

- манипулативне платое пројектовати са једностраним нагибом и носивошћу за средњe 

тешки саобраћај (мин. 60 kN по осовини), 

- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне површине минимално  

0,6-0,7 m2 по бициклу; 

- пешачке стазе у комплексу радити од бетона, бетонских плоча или бехатона 

минималне ширине од 1,2 m.  

 

Заштита суседних објеката 

 

Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити 

животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним парцелама и 

њихово функционисање.  

 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу 

објекта вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се 

она поставља на грађевинску линију. 

 

Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, 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. 
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Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а 

одводњавање атмосферских падавина са кровних и саобраћајних површина мора се 

решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

 

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. 

 

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

биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и 

концентрацији штетних материја, а такође и према њиховим еколошким, функционалним 

и декоративним својствима. Зеленилом обезбеди изолацију административних, односно 

стамбених објеката од производних (складишних) објеката, изолацију пешачких од 

моторних токова, као и заштиту паркинг простора од утицаја сунца. Уз западну (односно 

северну) границу парцеле формирати по могућности 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.  

 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

 

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на 

традиционалан (зидани објекти) или савремнији начин (од префабрикованих 

елемената, укључујући и готове монтажне хале). При обликовању објеката тежити ка 

савременом архитектонском изразу, који задовољава критеријуме функционалности и 

естетског изгледа. 

 

Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови 

са више кровних равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или 

армираног бетона, а нагиб крова у складу са врстом кровног покривача. 

 

Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених 

материјала. Ускладити архитектонски израз (примењене облике, боје и материјале) 

свих објеката у оквиру радног комплекса, а слободне површине парковски озеленити.  

 

Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе 

и рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају 

саобраћај, а висине макс. 10,0 m. За постављање истих на јавној површини потребна је 

посебна дозвола надлежних служби Општине.  

 

Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која 

уређује конкретну област/делатност, а избор материјала вршити имајући у виду 

специфичну намену објекта/простора и са становишта коришћења, одржавања и 

обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. 

 

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 

противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се 

испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног 

возила и извођење интервенција.  

 

При пројектовању и изградњи радних комплекса поштовати 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 у ком бораве или се дуже задржавају људи, 

уколико то техничким прописима није другачије одређено.  
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У објектима и просторијама у којима се складишти и држи запаљиви и други материјал 

(сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се обезбедити слободни пролази 

и прилази справама и уређајима за гашење пожара. Код објеката и просторија 

угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке 

преградне зидове и лак кровни покривач. 

 

4.3.2. Спорт и рекреација  
 

Ова правила се примењују на постојећи комплекс намењен спорту и рекреацији - 

фудбалско игралиште. 
 

Величина парцеле мора бити довољна да прими све планиране садржаје основне 

намене, као и пратеће садржаје, уз обезбеђење дозвољеног индекса заузетости, при 

чему комплекс намењен спорту и рекреацији може бити на једној или више парцела. 
 

Постојећи комплекс је могуће реконструисати и изградити нове објекте који недостају, 

а уколико то величина парцеле омогућава могућа је изградња отворених, уређених 

простора, погодних за различите врсте спортских активности, са уређеним санитарним 

просторијама, потребним пратећим просторијама, уређеним површинама и садржајима 

за најмлађе и сл. Услови за уређење и изградњу су: 

- индекс заузетости парцеле  макс. 30% (не урачунавају се отворени спортски терени); 

- озелењене површине      мин. 40%. 
 

На једној парцели под објектима и површинама са чврстом подлогом (манипулативним 

површинама, платоима, пешачким стазама, спортским теренима, салетлама…) може бити 

највише 60% површине, док је обавезно да 40% површине парцеле буде под зеленилом. 
 

Спратност објекта је од П (приземље) до максимално П+1+Пк (приземље+ 

спрат+поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако 

не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
 

У оквиру комплекса обезбедити довољан број паркинг места за очекиван број 

посетилаца и запослено особље, потребне сервисне саобраћајнице, као и прилазе 

возилима специјалне намене. Осим објеката и терена намењених спорту и рекреацији 

дозвољена је изградња и угоститељско-туристичких и пословних објеката. 
 

У оквиру постојећих и планираних спортско-рекреативних површина зелене површине 

ће чинити значајан проценат комплекса. Комплекс озеленити парковским зеленилом у 

складу са просторним могућностима, с тим да учешће зеленила буде минимално 40%. 

Зелене површине у спортско-рекреативном комплексу треба да буду распоређене тако 

да створе сенку на јужним експозицијама. На местима окупљања посетилаца, 

применити парковска решења применом декоративних врста.  
 

Сви комплекси намењени спорту и рекреацији морају бити одговарајуће комунално 

опремљени. 
 

За изградњу објеката спорта и рекреације потребно је придржавати се услова 

прописаних Правилником о условима за обављање спортских активности и спортских 

делатности („Службени гласник РС“, брoj 42/17).  

 

4.3.3. Заштитно зеленило 
 

Уређење површина намењених заштитном зеленилу вршити у складу са правилима 

прописаним у тачки 5.6. Услови за уређење зелених и слободних површина подтачка 

5.6.3. Зелене површине специјалне намене. С обзиром на то да површине заштитног 

зеленила у склопу ЗОНЕ III – РАД И СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА чине интегрални део са 

спортско-рекреативним површинама неопходно је при планирању водити рачуна 

о целини простора у смислу планирања начина озелењавања, пешачких, 

бициклистичких и других комуникација и сл. 
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5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И 
КАПАЦИТЕТА 

 

Урбанистички параметри и капацитети уређења и грађења основних и компатибилних 

садржаја на појединачној парцели грађевинског земљишта у зонама основне намене 

дефинисани су у правилима уређења и правилима грађења за сваку намену понаособ.  

 

Наведени урбанистички параметри и капацитети који су прописани Планом су усаглашени 

са урбанистичким параметрима и капацитетима Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, број 22/15). 

 

ОСТВАРЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ У СКЛАДУ СА НАМЕНАМА (ПРЕТЕЖНИМ) 

ПОВРШИНА ИСКАЗАНИ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА 

 

Нумерички показатељи заступљености појединих наменa површина дати су и 

процентуално су приказани у табели са билансом површина из чега произилази 

следеће: 

 

Планом је предвиђено повећање радних површина,  за око 11,5 ha (оквирна површина 

радне зоне), тако да у укупном билансу површина радне површине заузимају 3,95% 

укупне површине грађевинског подручја.  

 

Површина намењена зеленилу и спорту и рекреацији према Плану, износи 7,10 % 

укупне површине грађевинског подручја. 

 

Становање које је најзаступљенија намена у насељу, у постојећој структури насеља 

заузима 65,45 %, док ће у будућој организацији насеља оно заузимати 70,42 %. 

 

 

ОСТВАРЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ОБАВЕЗЕ ПРИМЕНЕ 

МИНИМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ И МОГУЋНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

КОМПАТИБИЛНИХ ОБЈЕКАТА ИСКАЗАНИ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА 

 

С обзиром на то да је биланс површина урађен на основу графичких прилога Плана на 

којима нису диференциране зелене површине уличних коридора, као ни зелене 

површине ограниченог коришћења, може се закључити да је учешће зеленила у 

укупном билансу површина значајно веће од приказаног. 

 

Исто се односи и на радне површине чије је учешће у укупном билансу веће из разлога 

могућности изградње пословних, производних и занатских објеката на парцелама 

намењеним становању.  

 

 

6.  ПРИМЕНА ПЛАНА 
 

Доношењем овом Плана престаје да важи Регулациони план насеља Нови Сланкамен. 

(„Службени лист општине Инђија“, број 7/2000 и 23/2003). 

 
Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним спровођењем Плана кроз 

поступак израде локацијских услова, а на основу услова дефинисаних овим Планом и 

израдом урбанистичких пројеката. 
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В) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
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Г) АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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1. Одлука о изради планског документа 
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2. Решење о приступању изради  

Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину 
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3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа 
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4. Прибављене и коришћене подлоге и карте 
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5. Извештај о обављеном раном јавном увиду и  

Закључак комисије за планове 
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6. Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта и  
Закључак комисије за планове 
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