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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука
УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став 1. тачка 5. Статута
општине Инђија – пречишћен текст (‘’Службени лист
општине Инђија’’ број 9/2013),
Скупштина општине Инђија
одржаној 01.јула 2016. године, донела је

на

седници

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА ЉУКОВО
УВОД
На основу Програмског задатка, као и планом
вишег реда утврђене потребе да се изради одговарајућа
урбанистичка документација за предметни простор, ЈП
«Завод за урбанизам Војводине» приступио је изради
Плана генералне регулације насеља Љуково.
Средства за суфинансирање Плана генералне
регулације насеља Љуково обезбеђена су од стране
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство
и заштиту животне средине.
Основни циљ израде Плана генералне
регулације насеља Љуково (у даљем тексту: План) јесте
утврђивање дугорочне стратегије развоја и просторног
уређења насеља, односно плански развој свих насељских
функција са пратећим садржајима, стварање услова за
планско усмеравање изградње и формирање насеља као
просторно функционалне целине у складу са његовим
значајем и положајем у ширем окружењу, на темељима
одрживог развоја и очувања постојећих и стварања нових
вредности у простору, обезбеђења услова економске и
социјалне обнове и просперитета, уз уважавање свих
примарних и секундарних потреба становника у погледу
обезбеђења квалитетније средине за рад и живљење.
Просторним
планом
општине
Инђија
(«Службени лист општине Инђија», бр. 7/12), који
представља документацију вишег реда, дефинисана
су правила уређења и грађења за насеље Љуково до
доношења одговарајућег урбанистичког плана, која ће

Цена примерка:
Годишња претплата:

бити основна смерница приликом израде предметног
Плана.
У складу са горе изнетим надлежни орган
општине Инђија је у сарадњи са стручним тимом
Завода за урбанизам Војводине, а за потребе израде
Плана, извршио: детаљан увид у постојећу планску
документацију, анализу и оцену постојећег стања, као и
начина и коришћења простора.
Приликом израде Плана сагледане су конкретне
могућности простора и дата су решења урбанистичких
зона, њихова међусобна повезаност, увођење нове
регулације и дефинисање површина јавне намене,
утврђивање стратегије заштите, уређења и наменског
коришћења простора, као и утврђивање услова за уређење
и изградњу у граници обухвата Плана.
Усвајањем Плана он постаје основа како за
директно спровођење (локацијски услови, урбанистички
пројекти, тамо где је утврђена регулација и услови
грађења), тако и за даљу урбанистичку разраду.
ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. Правни основ
Правни основ за израду Плана генералне
регулације насеља Љуково представља Одлука о изради
Плана генералне регулације насеља Љуково (“Службени
лист општине Инђија”, бр. 5/14).
Садржина Плана дефинисана је Законом о
планирању и изградњи (“Службени гласник Републике
Србије”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)
и Правилником о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 64/15).
Рани јавни увид за План генералне регулације
насеља Љуково је одржан у периоду од 01.09.2015.
године до 15.09.2015. године.
Законски оквир:
- Закон
о
територијалној
Републике Србије (“Службени

организацији
гласник РС”,
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бр. 129/07);
- Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, бр. 129/07 и 83/14-др. закон);
- Закон о државном премеру и катастру (“Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15-УС);
- Закон о експропријацији (“Службени гласник РС”,
бр. 53/95, 23/01-СУС и “Службени лист СРЈ”, бр.
16/01-СУС и “Службени гласник РС”, бр. 20/09 и
55/13-УС);
- Закон о јавним службама (“Службени гласник РС”,
бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон и 83/14-др.закон);
- Закон о комуналним делатностима (“Службени
гласник РС”, бр. 88/11 и 46/14-УС);
- Закон о сахрањивању и гробљима (“Службени
гласник СРС”, бр. 20/77, 24/85-др. закон и 6/89-др.
закон и “Службени гласник РС”, бр. 53/93-др. закон,
67/93-др. закон, 48/94-др. закон и 101/05 - др. закон,
120/12-УС и 84/13-УС);
- Закон о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/10
и 93/12);
- Закон о водама (“Службени гласник РС”, бр. 46/91,
53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др.
закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до
96.);
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гласник РС”, бр. 36/09);
- Закон о здравственој заштити (“Службени гласник
РС”, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13, 45/13-др. закон и 93/14);
- Закон о електронским комуникацијама (“Службени
гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14);
- Закон о енергетици (“Службени гласник РС”, бр.
145/14);
- Закон о енергетици (“Службени гласник РС”, бр.
57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да
важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став
2. у делу који се односи на тачку 6) и члан 14. став
2.);
- Закон о заштити од нејонизујућих
(“Службени гласник РС”, бр. 36/09);

зрачења

- 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, 104/09-др.закон и 10/15);
- Закон о заштити од пожара (“Службени гласник РС”,
бр. 111/09 и 20/15);
- Закон о туризму (“Службени гласник РС”, бр. 36/09,
88/10, 99/11-др. закон и 93/12);

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

- Закон о спорту (“Службени гласник РС”, бр. 24/11,
99/11-др.закон и 99/11-др.закон);

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13-УС и 55/14);

- Закон о културним добрима (“Службени гласник
РС”, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и
99/11-др. закон);

- Закона о превозу у друмском саобраћају («Службени
гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и
31/11);

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

- Закон о заштити животне средине (“Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др. закон,
72/09 - др.закон и 43/11-УС);
- 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”, бр. 135/04 и 25/15);
- Закон о управљању отпадом (“Службени гласник
РС”, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”,
бр. 36/09 и 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини (“Службени
гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (“Службени

- Уредба о категоризацији државних путева (“Службени
гласник РС”, бр. 105/13 и 119/13);
- Уредба о режимима заштите (“Службени гласник
РС”, бр. 31/12);
- Уредбa о утврђивању локација метеоролошких и
хидролошких станица државних мрежа и заштитних
зона у околини тих станица, као и врсте ограничења
која се могу увести у заштитним зонама (“Службени
гласник РС”, бр. 34/13);
- као и свим важећим, пратећим правилницима који
одређену област регулишу.
1.2. Плански основ
Плански основ за израду Плана генералне
регулације насеља Љуково је важећа просторно планска
документација: Просторни план општине Инђија
(“Службени лист општине Инђија”, бр. 7/12).
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Службени лист општина Инђија
ПЛАНА

На настанак и развој насеља општине Инђија,
у време њиховог формирања, пресудну улогу имали
су природни фактори (рељеф, земљиште, клима,
вегетација) док су друштвени услови (историјски,
административни, политички, економски и др.) касније
утицали на физиономију, развој, опстанак или њихово
развијање. Наведени природни и створени услови нису
подједнако утицали на одређивање положаја насеља
нити су током историје равномерно утицали на њихов
развој. Насеље Инђија има статус општинског центра,
градског карактера, а сва остала насеља су руралног
карактера.
Љуково је насеље “друмског типа”, настало после
првог светског рата, насељавањем колониста из Лике
1921-1925. године.
За општину Инђија може се тврдити да има
развијену мрежу насеља као и то да сва насеља, сем
Сланкаменачких Винограда, имају повољан географски
положај и добру повезаност са центром општине.
Преплитање утицаја града Београда и града Новог
Сада најизраженије је на територији општине Инђија
која је граница са готово истоветним гравитационим
потенцијалом ка оба града. Простор између града
Београда и града Новог Сада је могуће третирати
као јединствен функционални регион или као појас
најинтензивнијег развоја Републике са биполарним
утицајем два центра међународног значаја.
Да би се обезбедили услови за брже запошљавање
и пораст прихода становништва (нарочито сеоских
насеља), веома важан развојни приоритет треба да буде
развој малих и средњих предузећа. Значајни просторни
и сировински потенцијали сеоских насеља, као и
недовољно ангажована радна снага треба да се активира
обезбеђењем услова за развој прерађивачких капацитета
мањег обима (нарочито прерада пољопривредних
производа, услужне делатности и остали мањи
индустријски капацитети за које постоје заинтересовани
инвеститори), чиме би се обезбедио и бржи трансфер
становништва из примарних делатности.
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).
Саобраћајни капацитети (ДП I и II реда) ће
кумулисати сав интерни саобраћај ка окружењу и преко
затвореног система саобраћајница различитог нивоа
повезати се са капацитетом највишег хијерархијског
нивоа ауто-путем Е-75, формирати нова општинска
саобраћајна мрежа путева која у потпуности побољшава
везе између насеља, насеља са окружењем и насеља са
сировинским залеђем.
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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.
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).
Постојећу нисконапонску мрежу у свим
насељима, као и ону за потребе туристичких и других
садржаја, на простору у обухвату Плана, потребно
је у потпуности реконструисати. За нове садржаје
потребно је изградити нову електроенергетску мрежу и
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса. Планирана
је изградња 20 kV надземног вода ТС «Инђија»- Крчедин
и реконструкција појединих деоница постојећих водова
у складу са планом развоја електроенергетске мреже
надлежне Електродистрибуције.
Садашњи развој електронске комуникационе
инфраструктуре није на нивоу који би задовољио све
потребе, грађана и привреде. У наредном периоду, 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.
Правила уређења и коришћења простора, утврђена
Просторним планом представљају полазни основ за
израду урбанистичких планова ужих територијалних
целина и насеља. Њихова доследна примена обезбеђује
се израдом предвиђене урбанистичке документације,
која кроз поступак детаљније разраде (примерене нивоу
урбанистичког плана) конкретизује и операционализује
имплементацију и реализацију ових правила у простору.
Израда плана генералне регулације обавезна је за
грађевинско подручје насеља Љуково.
2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

И

ГРАНИЦЕ

2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА
Почетна тачка описа обухвата Плана генералне
регулације насеља Љуково се налази на тромеђи улице,
парцела 260 и парцела 255/4 и 255/3.
Од тромеђе граница у правцу северозапада
дужином од око 110 m прати северну међу парцеле
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255/3, мења правац ка југоистоку, пресеца парцеле 255/3
и 253 и западном међом пута, парцела 254/41 долази до
међе пута и парцеле 254/30, где скреће ка североистоку
и прати северну међу парцела 252/34, 252/33, 252/32,
252/31, 252/30, 252/29, 252/28, 252/27, 252/26, 252/25,
252/24, 252/65, 252/37 и 252/53 и долази до тромеђе
пута, парцела 247 и парцела 252/53 и 252/57.

прати западну међу парцеле 606/3, где мења правац ка
југозападу и пресеца парцеле 606/1, 605/6, 605/4, 605/7,
605/3, 605/1, 604/12, 604/1, 604/7, 604/4, 604/9, 604/10,
602/15, 602/14, 602/18, 602/17, 602/4, 602/5, 603, 602/8 и
602/7, мења правац ка северозападу и пратећи западну
међу парцеле 602/7 долази до тромеђе државног пута IIа
реда, бр. 126, парцела 675/1 и парцела 602/7 и 602/6.

Од тромеђе граница у правцу истока пресеца
парцеле 247 и 244/21 и даље ка североистоку пратећи
јужну међу пута, парцела 244/21 и пресецајући га у
правцу севера долази до тромеђе пута и парцела 244/130
и 244/131.

Од тромеђе граница у правцу севера
пресеца државни пут, скреће ка североистоку
и
пратећи
северну
међу
државног
пута
долази до тромеђе државног пута IIа реда,
бр. 126, парцела 675/1, пољског пута, парцела 274 и
парцеле 275/1.

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати
западну међу парцеле 244/130 и пресецајући парцеле
244/118, 244/121, 244/123 и 244/122 долази до међе
парцела 244/122 и 244/3, мења правац ка североистоку
и пратећи северну међу парцеле 244/122 долази до
тромеђе улице, парцела 670/2 и парцела 244/122 и 244/3.
Од тромеђе граница наставља у правцу
северозапада, прати западну међу улице до тромеђе
улице и парцела 244/2 и 244/72, скреће ка северозападу,
пресеца улицу и дужином од 100 m, прати северну међу
парцеле 228/134, где мења правац ка југоистоку и на
одстојању од 100 m источно од улице, парцела 670/2,
пресеца парцеле 228/13, 228/74, 228/41, 228/40, 228/69,
228/68, 228/137, 228/143, 228/66, 228/144 до тромеђе
парцела 228/144, 228/64 и 228/126.
Од тромеђе граница наставља у правцу
југоистока, прати западну међу парцеле 228/64 и даље
на одстојању од 100 m источно од улице, парцела 670/2
пресеца парцеле 228/63, 228/102, 228/151, 228/155,
228/157, 228/159, 228/58, 228/57, 228/56, 228/55, 228/54,
228/147, 228/148, 228/173, 228/172, 228/51, 228/125,
228/124, 228/50, 228/152, 228/131, 228/99, 228/48, 228/47,
228/46, 228/45, 228/142, 228/176, 228/153, 228/42, 228/41,
228/40, 228/100, 228/146, 228/118, 228/38, 228/37, 228/36
и 675/1 (државни пут IIа реда, бр. 126), мења правац ка
југозападу и пратећи јужну међу државног пута долази
до тромеђе државног пута IIа реда, бр. 126, парцела
675/1, општинског пута, парцела 680 и парцеле 641.
Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца
општински пут, прати јужну међу парцеле 621/1 до
тромеђе пољског пута, парцела 616 и парцела 621/1
и 620/2, наставља у правцу југозапада и пресецајући
парцеле 615/4, 615/2, 615/1, 614/2, 614/1 и јужном међом
парцеле 613/6 долази до тромеђе парцела 613/2, 613/6 и
613/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада
и на одстојању од 80 m јужно од државног пута, пресеца
парцеле 613/1, 613/8, 612/5, 612/7, 612/9, 612/8, 612/2,
612/6, 612/1, 611/11, 611/12,611/13, 611/8, 611/10, 610/16,
610/17, 610/3, 610/19, 610/8, 610/6, 610/21, 610/14, 610/18,
609/4, 609/3, 609/2, 608/2, 608/4, 608/9, 608/12, 608/10,
608/1, 607/3, 606/16, 606/14, 606/12, 606/5, 606/4, 606/8,
606/10 и 606/3, скреће ка југоистоку, дужином од 130 m

Од тромеђе граница дужином од 295 m у правцу
севера прати западну међу пољског пута, скреће ка
североистоку, пресеца пољски пут и дужином од 420
m прати северну међу парцеле 272/10, мења правац ка
северу, пресеца парцеле 272/7 и 272/12 и западном међом
парцела 272/6 и 272/5 долази до тромеђе парцела 272/5,
272/9 и 271/9.
Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада
и пресеца парцеле 271/8, 271/7 и 271/13 и западном међом
парцеле 271/1 долази до тромеђе парцела 271/1, 271/13 и
271/2.
Од тромеђе граница у правцу северозапада
пресеца парцеле 271/2, 271/3, 271/10, 271/11 и 271/5
и западном међом парцеле 271/6 и источном међом
пољског пута, парцела 265/37 долази до тромеђе пута,
парцела 674, пољског пута, парцела 265/37 и парцеле
267/1.
Од тромеђе граница у правцу југозапада дужином
395 m прати јужну међу пута, парцелу 674, пресеца га
у правцу севера и пратећи западну и у правцу истока
северну међу парцеле 283/3 и северну међу парцеле
264/16 долази до тромеђе пољског пута, парцела 265/11
и парцела 264/16 и 264/25.
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца
пољски пут, мења правац ка северу и прати источну међу
пољског пута, парцела 265/11, пресеца га и западном
међом парцеле 264/6 долази до тромеђе парцела 264/1,
264/5 и 264/6.
Од тромеђе граница наставља у правцу међе
парцела 264/5 и 264/6, пресеца парцеле 264/1, 264/8 и
264/9 и долази до међе парцела 264/9 и 264/10, мења
правац ка североистоку и пратећи северну међу парцеле
264/9 долази до тромеђе улице, парцела 260 и парцела
264/9 и 264/10, пресеца улицу и њеном источном међом
у правцу југа долази до почетне тачке описа границе
обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Плана износи око
162,93 ha.
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2.2. ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

чијој десној обали је најнижи део територије Општине.

Граница грађевинског подручја насеља Љуково је
идентична са описом границе обухвата Плана генералне
регулације насеља Љуково.

Инђија је у саставу Функционалног урбаног
подручја Београд, ФУП-a међународног значаја МЕГА
центар у категорији европских, али под утицајем и
ФУП-a Новог Сада, тј. FUP-a међународног државног
значаја. Преплитање утицаја града Београда и
града Новог Сада најизраженије је на територији
општине Инђија која је граница са готово истоветним
гравитационим потенцијалом ка оба града. С обзиром на
сложене просторно функционалне односе и интензивне
везе, у будућој просторно функционалној организацији
Републике Србије простор између града Београда и
града Новог Сада је могуће третирати као јединствен
функционални регион или као појас најинтензивнијег
развоја Републике са биполарним утицајем два центра
међународног значаја.

Граничне парцеле грађевинског подручја насеља
Љуково су: 255/4, 255/3, 253, 255/8, 255/1, 254/54, 254/1,
254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9,
254/70, 254/11, 254/12, 254/13, 254/14, 254/15, 254/16,
254/17, 254/18, 254/19, 254/20, 254/21, 254/66, 254/58,
254/59, 254/55, 254/25, 254/26, 254/27, 254/28, 254/52,
254/29, 254/53, 252/34, 252/33, 252/32, 252/31, 252/30,
252/29, 252/28, 252/27, 252/26, 252/25, 252/53, 252/24,
252/65, 252/37, 252/53, 247, 241/21, 244/20, 244/19,
244/18, 244/17, 244/16, 244/15, 244/14, 244/13, 244/12,
244/11, 244/10, 244/9, 244/8, 244/7, 244/6, 244/22, 244/23,
244/24, 244/25, 244/26, 244/27, 244/21, 244/130, 244/118,
244/121, 244/123, 244/122, 670/2, 228/134, 228/74, 228/41,
228/40, 228/69, 228/68, 228/137, 228/143, 228/66, 228/144,
228/64, 228/63, 228/102, 228/151, 228/155, 228/157,
228/159, 228/58, 228/57, 228/56, 228/55, 228/54, 228/147,
228/148, 228/173, 228/172, 228/51, 228/125, 228/124,
228/580, 228/152, 228/131, 228/99, 228/48, 228/47, 228/46,
228/45, 228/142, 228/176, 228/153, 228/42, 228/41, 228/40,
228/100, 228/146, 228/118, 228/38, 228/37, 228/36, 675/1,
680, 621/1, 616, 615/4, 615/2, 615/1, 614/2, 614/1, 613/2,
613/6, 613/1, 613/8, 612/5, 612/7, 612/9, 612/8, 612/2,
612/6, 612/1, 611/11, 611/12, 611/13, 611/8, 611/10, 610/16,
610/17, 610/3, 610/19, 610/8, 610/6, 610/21, 610/14, 610/18,
609/4, 609/3, 609/2, 608/2, 608/4, 608/9, 608/12, 608/10,
608/1, 607/3, 606/16, 616/14, 606/12, 606/5, 606/4, 606/8,
606/10, 606/3, 606/1, 605/6, 605/4, 605/7, 605/1, 604/12,
604/1, 604/7, 604/4, 604/9, 604/10, 602/15, 602/14, 602/18,
602/17, 602/4, 602/5, 604, 603, 602/8, 602/7, 274, 272/10,
272/7, 272/12, 272/15, 272/9, 271/9, 271/8, 271/7, 271/13,
271/2, 271/3, 271/10, 271/11, 271/5, 271/6, 270/2, 267/32,
267/35, 267/34, 267/33, 267/39, 267/32, 267/31, 267/30,
267/29, 267/28, 267/27, 267/26, 267/25, 267/24, 267/52,
267/23, 267/22, 267/21, 267/20, 267/19, 267/18, 267/17,
267/16, 267/15, 267/14, 267/13, 267/12, 267/50, 267/11,
267/51, 267/10, 267/40, 267/9, 267/8, 267/7, 267/6, 267/6,
267/5, 267/4, 267/3, 267/2, 267/1, 674, 282, 283/3, 264/16,
265/11, 265/10, 265/9, 265/8, 265/7, 265/16, 265/5, 265/17,
265/3, 265/2, 265/1, 264/6, 264/1, 264/8 и 264/9.
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
На основу анализираног стања досадашњег
просторног развоја насеља, на основу постављених и
усвојених циљева даљег просторног развоја и потребе
становништва за одређеним насељским садржајима,
објектима и просторима сачињена је концепција будућег
просторног развоја насеља Љуково.
3.1. Природни ресурси
Геосаобраћајни положај
Општина Инђија се налази у североисточном
Срему. Северну границу Општине представља Дунав, на

Поред горе наведеног, предност општине
Инђија су изузетно важни инфраструктурни коридори
који омогућавају интензивнији развој туристичких
привредних и саобраћајних активности и услуга, а и
према Просторном плану Републике Србије на простору
територије Инђија планирани су индустријске зоне и
паркови.
Насеље Љуково се налази у југозападном делу
територије општине Инђија, као и југозападно од
општинског центра, насеља Инђија.
Геолошке и геоморфолошке карактеристике
Формација леса простире се на највећем делу
општине Инђија па тако и на простору насеља Љуково.
Сеизмичке карактеристике
На подручју насеља Љуково могу се очекивати
земљотреси до VII степена сеизмичког интензитета.
Ово захтева спровођење одговарајућих превентивних
мера заштите од земљотреса код изградње објеката.
Климатске карактеристике
Климатске прилике општине Инђија немају
екстремне неповољне вредности које би захтевале
посебно организовање простора, тј. спадају у зону коју
карактерише умерено континентална клима са четири
годишња доба. Просечна температура износи 11,3 С°, а
креће се од максималне 40,7 С°, дo минималне – 29,5 С°.
Педологија
Педолошка карта предметног простора је веома
повољна, са великим уделом високо продуктивног
чернозема, изузетне производне вредности.
3.2. Инфраструктура
3.2.1. Саобраћај
Основна веза насеља Љуково са окружењем,
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суседном општином Рума, као и са општинским центром
је остварена преко државног пута бр. 126/Р-109 РумаПутинци-Инђија-Стари Сланкамен. Државни пут, као
главна насељска саобраћајница, пресеца насељско ткиво
у правцу североисток-југозапад, практично делећи га на
два дела, а у исто време фигурише као главни апсорбер
свих интернасељских и насељских саобраћајних токова.
У
осталим
уличним
коридорима
степен
изграђености
саобраћајница
варира,
са
углавном
довољним
ширинама
регулације, са различитим ширинама коловоза
(2,5-3,0 m и 5,0-6,0 m) и релативно одговарајућим
степеном опремљености саобраћајница. Осим трасе
државног пута кроз насеље и неколико уличних
праваца који воде ка центру насеља остале насељске
саобраћајнице нису опремљене коловозним површинама
од савремених материјала.
Немоторна кретања у насељу су заступљена у
великом обиму, узимајући у обзир традицију прелажења
унутарнасељских растојања 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. У постојећем стању капацитети за одвијање
немоторних кретања (посебно бициклистичких) нису на
потребном безбедносном нивоу, јер се налазе у оквиру
коловозних површина. Постојеће стање изграђености и
опремљености пешачких стаза пружа задовољавајући
ниво комфора кретања пешака у оквиру насељског
простора.
3.2.2.

Водна и комунална инфраструктура

У насељу Љуково не постоји локални водозахват.
Водом се снабдева са изворишта у Инђији, са којим је
повезано транзитним цевоводом Инђија – Јарковци –
Љуково, изграђеним дуж локалног пута. Постојећом
водоводном мрежом у насељу обухваћена су сва
домаћинства у насељу, односно у свим постојећим
улицама је једнострано положена водоводна мрежа,
осим у улици Николе Тесле, у којој је због ширине
регулације, водоводна мрежа положена обострано.
У насељу не постоји изграђена канализациона
мрежа. Евакуација отпадних вода се највећем броју
случајева, одвија путем, често непрописно изведених
септичких јама. Сувишне атмосферске воде у насељу
се одводе преко отворене каналске мреже положене
уз уличне саобраћајнице, са уливима у реципијенте,
отворене канале који даље одводе сувишне воде ка
потоку Љуково као коначном реципијенту.
3.2.3. Електроенергетска инфраструктура
Насеље Љуково се снабдева електричном
енергијом преко 20 kV извода “Јарковци” из постојеће
трафостанице ТС “Инђија”, 110/20 kV, инсталисане
снаге 31,5 MVA.
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У укупној потрошњи електричне енергије у насељу
са приближно 76,33% учествују домаћинства, са 0,48%
потрошачи на високом напону и 23,19% остали потрошачи.
На простору обухвата Плана постоји изграђена
надземна средњенапонска мрежа 20kV и нисконапонска
мрежа. Надземна електроенергетска мрежа је грађена на
типским стубовима мешовитог и нисконапонског вода.
Електроенергетска мрежа
коридорима постојећих улица.

је

изграђена

у

3.2.4. Термоенергетска инфраструктура
У насељу Љуково постоји изграђена гасоводна
инфраструктура. Насеље се снабдева гасом преко
челичног гасовода до МРС “Љуково-Јарковци” капацитета
1600 m³/h, a затим од МРС “Љуково-Јарковци” изграђена
је ПЕ (полиетиленска) гасоводна мрежа притиска 2 bara у
уличним коридорима до потрошача. Изграђен је и гасовод
притиска до 8 bara до МРС “Озрен” капацитета 450 m³/h.
Укупна дужина дистрибутивна полиетиленске гасне
мреже у насељу износи 11978 m, и изведено је 310 кућних
гасних прикључака.
3.2.5. Електронска комуникациона инфраструктура
Електронска комуникациона инфраструктура
обухвата спојне путеве фиксних и мобилних
комуникација, комутационе центре фиксних и мобилних
комуникација и приступне електронске комуникационе
мреже.
Спојни путеви су реализовани преко дигиталног
система преноса по оптичким кабловима који насеље
повезују са главним комутационим чвором у Инђији,
односно комутационим чвором у Љукову.
У насељу је изграђена подземна приступна и
надземна разводна електронска комуникациона мрежа.
У насељу не постоји резерва која може да
задовољи потребе за одвијањем телекомуникационог
саобраћаја, те је потребно овим планом предвидети
проширење постојећих капацитета.
Поштански саобраћај се одвија преко једне
поштанске јединице са шалтер салом за кориснике.
За потребе система мреже мобилних комуникација
изграђене су базне радио-станице постојећих мобилних
оператера.
3.2.6. Зелене површине
Најзаступљеније категорије зеленила у насељу
су зелене површине јавног коришћења у виду уличног
зеленила и зелених површина око јавних објеката
и православне цркве у зони постојећих централних
садржаја.
Зелене површине ограниченог коришћења су
заступљене у оквиру комплекса школе и предшколске
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установе и постојећег становања.
Зеленило специјалне намене је заступљено у оквиру комуналног садржаја (комплекс гробља).
3.2.7. Природна добра
На простору обухвата Плана нема евидентираних заштићених природних добара нити природних добара
предложених за заштиту.
3.2.8. Културна добра
На простору обухвата Плана нема заштићених културних добара.
3.2.9. Заштита животне средине
Негативан утицај на земљиште и водоносне слојеве је присутан услед неадекватне евакуације комуналних
отпадних вода, често путем непрописно изведених септичких јама, јер не постоји изграђена канализациона мрежа
у насељу.
Обзиром да државни пут, као главна насељска саобраћајница, пресеца насељско ткиво и у исто време
фигурише као главни апсорбер свих интернасељских и насељских саобраћајних токова, присутан је негативан
утицај на ваздух услед кретања возила са мотором са унутрашњим сагоревањем централним делом насеља.
Оно што се оцењује као позитивно са аспекта заштите живтоне средине је да су немоторна кретања у насељу
заступљена у великом обиму, у смислу одвијања пешачког и бициклистичког саобраћаја. Такође, у насељу постоји
изграђена гасоводна инфраструктура са изведеним прикључцима за одређени број домаћинстава, што се позитивно
одражава на квалитет ваздуха. Сагоревање фосилних горива за добијање топлотне енергије, нарочито у зимском
периоду, значајно доприноси загађењу ваздуха.
У обухвату Плана нема индустријских комплекса чија делатност може да узрокује значајно загађење животне
средине.
3.3. Грађевинско земљиште
Постојеће грађевинско подручје насеља
Урбанистичко
уређајне
основе
за
насеље
бр. 5/95 и 23/03) и обухвата површину од око 135 ha.

Љуково
Љуково

плански је
(«Службени

дефинисано на основу
лист
општина
Срема»,

Обиласком терена утврђено је да у грађевинском подручју насеља има још доста неизграђеног земљишта,
око 72,8 ha, и то углавном, намењеног за радне садржаје и становање. Ово земљиште је највећим делом неуређено
и комунално неопремљено, а тренутно се користи као пољопривредно земљиште.
3.4. Становништво
Анализа демографског развоја насеља Љуково извршена је на основу званичних статистичких података
пописа становништва у периоду 1948-2011. године.
Према попису становништва 2011. године, у насељу Љуково живи 1525 становникa, или свега 3,2% општинске
популације.
Кретање укупног броја становника
Година пописа
Насеље
Љуково
Општина

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

486

570

897

967

1191

1247

1604

27559

29287

36484

40530

44151

42849

49609

Просечна стопа раста
1948
1981
1948

1525

/02
2,24

/02
1,43

/11
1,83

47433

1,09

0,56

0,87

Анализа кретања укупног броја становника Љукова, за период 1948-2011. године, указала је на тренд раста
популације, по просечној годишњој стопи од 1,8%. Укупан број становника перманентно је растао до последњег
пописа. Пописом становништва 2011. године, у насељу Љуково укупан број становника се смањио у односу на
2002. годину за око 5,0%.
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Структура становништва
Анализа
структуре
становништва
по
великим
добним
групама
указује
на
неповољну старосну структуру становништва са индексом старења од 1,1 (0,8 по попису
2002. године). Нешто више од половине популације Љукова, тј. 54,0% чини старије средовечно и старо становништво
(46,3% по попису 2002. године). Удео најмлађе добне групе се смањио са 24,7% на 20,4%, док се учешће најстарије
добне групе повећало са 20,6% на 23,3%.
Структура становништва по великим добним групама
Насеље

Укупно

Љуково
Општина

1525
47433

0-19 година
број
%
311
20,4
9140
19,3

20-39 година
број
%
390
25,6
12672 26,7

40-59 година
број
%
468
30,7
14192 29,9

60 и више
број
%
356
23,3
11429 24,1

Индекс
старења
1,1
1,3

Остале старосне структуре
Насеље

Љуково
Општина

Испод

Јаслени узраст

Предшколски

Школски узраст

Укупно

1 године

1-3 године

узраст

7-14 и 15-19
година

0-19 година

10

20

3-6 година
51

407

841

1782

119

111

311

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.
% учешћа у групи старијој

Насеље

Број неписмених

Љуково
Општина

51

од 10 година
3,65

741

1,72

Љуково је насеље са највећим уделом неписмених у општини Инђија. У популацији старијој од 10 година
3,7% је неписмено становништво (5,2% по попису 2002. године; просек за АП Војводину 1,6%). У популацији
Љукова старијој од 10 година готово сви неписмени имају преко 65 година (98,0%), а од њих неписмене чине
углавном жене (84,3%).
Анализа образовне структуре становништва према школској спреми показује да 16,0% становништва старијег
од 15 година чини становништво без школске спреме и незавршеног основног образовања. Удео неквалификованог
становништва (становништво без школске спреме, са незавршеним основним образовањем и са основним
образовањем) смањен је са 51,2% 2002. године, на садашњих 38,5%.
Образовна структура становништва насеља Љуково, у односу на претходни попис се знатно побољшала:
смањен је удео неписмених (са 5,2% на 3,7%), а повећан удео квалификованог становништва са 47,1% на 61,3%.
Структура становништва старијег од 15 година према школској спреми

Насеље
Љуково
Општина

Без

Не зав.

О с н о в н о С р е д њ е В и ш е В и с о к о Не
образовање образовање
образовање
образовање
поз-

Укупно

школ.

основ.
образ
140

број

%

број

%

број

%

број

%

1325

спреме
72

298

22,5

753

56,8

35

2,6

25

1,9

нато
2

40971

1034

4039

7629

18,66 23683

57,8

1918

4,7

2559

6,2

109

Укупан број домаћинстава је у периоду 1948-2011. године растао, до последњег пописа када је први пут
забележен пад укупног броја домаћинстава. Просечна величина домаћинства опадала је од 4,8 до 3,5 чланова по
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домаћинству, као последица процеса раслојавања породице.
У укупном броју домаћинстава највеће учешће имају домаћинства са пет и више чланова (26,3%), затим
двочлана (21,5%), па четворочлана домаћинства (20,9%); трочлана домаћинства чине 17,9% укупног броја
домаћинстава Љукова, док је најмањи удео домаћинстава са једним чланом (13,4%).

Број домаћинстава
Година пописа
Насеље
Љуково
Општина

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

101

131

232

254

315

370

453

7133

7818

10143

11628

13640

13871

15889

Просечна стопа раста
1948
1981
1948

441

/02
2,82

/02
1,75

/11
2,4

15695

1,49

0,73

1,3

Просечна величина домаћинства
Година пописа
Насеље
Љуково
Општина

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

4,8

4,4

3,9

3,8

3,8

3,5

3,5

3,9

3,7

3,6

3,5

3,2

3,2

3,1

Просечна стопа раста
1948
1981
1948

3,5

/02
-0,57

/02
-0,31

/11
-0,5

3,0

-0,40

-0,17

-0,4

На основу извршене анализе може се оценити да је општа демографска ситуација насеља Љуково релативно
повољна. Присутан је перманентан раст популације и домаћинстава, све до последњег пописа, када је дошло до
смањења и укупног броја становника и домаћинстава. С друге стране, дошло је до погоршања старосне структуре
и виталних карактеристика популације. Образовна структура становништва Љукова је побољшана (смањен је удео
неписмених, а повећан удео квалификованог становништва). Пад укупне популације указује на потребу примене
одговарајућих мера демографске политике, како би се даљи негативан тренд бар ублажио.
Пројекција демографског развоја
Пројекција демографског развоја утврђена је на основу анализе досадашњих кретања и карактеристика
популације и на основу Пописа становништва 2011. године. 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 за насеље Љуково прогнозиран је благи пад укупног броја
становника, тако да ће 2031. године у Љукову живети 1400 становника. Просечна величина домаћинства износиће
3,4 члана по домаћинству, а укупан број домаћинстава биће 415.
Пројекција укупног броја становника, домаћинстава и просечне величине домаћинства:

Насеље
Љуково

Број становника

Индекс

2011.
1525

2031/11
91,8

2031.
1400

П р о с е ч н а Број
стопа раста
домаћинстава
2011/31
2011.
2031.
-0,4
441
415

Просечна
величина
домаћинства
2011.
3,5

2031.
3,4

3.5. Привреда
У структури привреде Љукова доминира пољопривреда која нарочито у дужем временском раздобљу не може
да буде сама носилац интензивног свеукупног развоја привреде. У постојећој просторној и функционалној структури
насеља не постоји формирана радна зона. Евидентирани појединачни радни комплекси не заузимају значајне
површине (кланица, пилана и мешаона сточне хране).
Терцијарне делатности (трговина, угоститељство, занатство) нису развијене у насељу.
У оквиру трговине на мало заступљена је трговина на мало у неспецијализованим продавницама,
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претежно храном (три продавнице - две самоуслуге,
једна класична продавница). 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.
Од угоститељских објеката у Љукову је заступљен
само један објекат који пружа услуге пића. Занатске
услуге нису заступљене, тако да су становници Љукова
за задовољење потреба за занатским услугама такође
упућени на оближње веће центре.
Сумирајући горе наведено може се закључити да
постојећи радни комплекси у Љукову не задовољавају
садашње потребе, а још мање будуће, па ће бити нужно
формирати нове радне комплексе и зоне.
До краја планског периода нoсилац развоја биће
пољопривреда и уз њу везана прерађивачка индустрија
(мала и средња предузећа) и приватно предузетништво.
У циљу бржег привредног развоја активности
треба усмерити на подстицање развоја примарне
пољопривредне производње, да би се обезбедила
квалитетна сировинска основа за развој прерађивачке
индустрије и МСП (малих и средњих предузећа) и
предузетништва, што захтева унапређење стимулативног
пословног амбијента (унапређење финансирања и
финансијских мера подршке, подизање нивоа знања
и способности и др). Бржи привредни развој насеља
Љуково омогућиће се и изградњом и опремањем мреже
инфраструктуре, што је предуслов за инвестирање.
Основни програмски елементи будуће просторне
структуре привредних активности у насељу су следећи:
-

формирање радних зона у југозападном и источном
делу насеља, чиме ће се обезбедити просторни услови
за изградњу капацитета прерађивачке индустрије,
као и малих и средњих предузећа;

-

изградња потребне инфраструктуре за развој
прерађивачке индустрије и малих и средњих
предузећа (саобраћајна, енергетска, комунална и
друга инфраструктура);

-

изградња планираних привредних капацитета мора
се вршити уз строго поштовање мера заштите
животне средине.

Развој терцијарних делатности зависиће од
укупног привредног развоја насеља, односно биће у
директној зависности од раста производње, животног
стандарда, као и куповне моћи становништва.
Подстицањем
развоја
капацитета
терцијарних
делатности достићи ће се ниво који захтевају савремени
стандарди живљења.
ПЛАНСКИ ДЕО
Након усвајања Плана генералне регулације
насеља Љуково, од стране СО Инђија, он постаје важећи
акт који се спроводи, као основ за изградњу и уређење
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простора.
Планом су предвиђене следеће просторне интервенције:
- резервисање површина за потенцијалне потребе за
радним површинама у будућности;
- проширење централних зона;
- проширење понуде јавних функција;
- одређивање правила и зоне заштита градитељског
наслеђа;
- одређивање правила заштите природних добара;
- резервисање површина за нове инфраструктурне
правце и објекте;
- стварање услова за имплементацију свих
саобраћајних капацитета и њихова реконструкција и
изградња;
- формирање новог система насељске и категорисане
путне мреже општинског простора;
- намена површина за спорт и рекреацију.
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Израда и спровођење урбанистичког плана,
чијој изради се приступа, чин је одговорног и доброг
управљања, трасирање остваривог и инспиративног
развоја локалне заједнице.
План генералне регулације утврђује стратегију
развоја насеља који у исто време и осмишљава будућност
заједнице која тежи да пажњу посвети изградњи на
темељима одрживог развоја и очувања постојећих и
стварања нових вредности у простору, обезбеђења
услова економске и социјалне обнове и просперитета,
уз уважавање свих примарних и секундарних потреба
становника у погледу обезбеђења квалитетније
средине за рад и живљење, те заустављање негативног
демографског тренда.
Просторна организација насеља је конципирана
на начин да се задржи постојећи просторни распоред
основних функција, али су подручја центра насеља,
становања, рада и рекреације обогаћена и допуњена
новим садржајима.
Планом генералне регулације насеља Љуково
предложено је повећање грађевинског подручја за оне
површине за које је процењено да је неопходно да буду
ангажоване за будући развој насеља Љуково, а то су
површине намењене: радним комплексима, насељском
гробљу и становању, односно свим површинама које су
у функцији насеља.
Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана
генералне регулације насеља Љуково су:
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- уређење неизграђеног грађевинског земљишта и
његово привођење планираној намени;
- обезбеђење саобраћајне доступности радним
садржајима, као и инфраструктурно опремање
предметног простора, уз могућност фазне изградње;
- заштита и унапређење коришћења земљишта у циљу
одрживог развоја;
- одрживо функционисање саобраћаја са свим
наменама у оквиру предметног обухвата Плана, где
је саобраћајни систем кичма и носилац развоја;
- олакшавање и убрзавање процеса реализације
планираних садржаја, а самим тим и просперитет
како самог насеља тако и општине,
- усмеравање развоја у складу са савременим
стандардима заштите околине и квалитета живота.
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НАСЕЉА НА
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ
Подела на зоне установљена је према планским,
морфолошким и другим карактеристикама битним за
функционисање савременог урбаног насеља.
Простор у обухвату Плана намењен је формирању
функционалних зона састављених од постојећих и
планираних садржаја претежних намена:
-

зона централних садржаја,

-

зона становања,

-

зона радних садржаја,

-

зона спорта, рекреације, туризма и зеленила,

-

зона комуналних и инфраструктурних површина.

1.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА
Зона централних садржаја у просторној и
функционалној структури сваког насеља представља
место концентрације различитих централних функција,
односно место концентрације људи, објеката јавних
служби и одговарајућих комуникација.
Централна зона је формирана на углу улица
Петра Кочића и 1. Новембра, у делу блока бр. 2 и као
таква се задржава у постојећим просторним оквирима,
док је за евентуалне недостајуће садржаје јавних
функција планирана још једна централна зона у блоку
бр. 8. Поред формираних централних зона у насељу
су планирани појединачни централни садржаји и
то: Ватрогасни дом у блоку бр. 2 и комплекс школе и
предшколске установе у блоку бр. 1.
На овим локалитетима је могућа изградња нових
објеката, реконструкција и доградња постојећих, као и
опремање и обогаћење садржаја, у складу са савременим
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захтевима.
Делатности које се могу планирати у зони
централних садржаја, у склопу постојећих објеката, а као
недостајући пратећи садржаји становања су: трговинска
делатност, услужне делатности, угоститељство и
друге делатности које ни на који начин не угрожавају
функционисање зоне.
Делатности које се могу планирати у зони
централних садржаја, у склопу објеката планираних за
зону или у самосталним објектима, су из области:
- трговине (трговине, продавнице, робне куће и др.);
- услужног занатства (пекарске, посластичарске,
обућарске, кројачке, фризерске, фотографске и
друге занатске радње);
- услужних делатности (књижаре, фотокопирнице,
хемијске чистионице и др.);
- угоститељства и туризма свих врста и обима
(хотели, ресторани, кафеи и др.);
- здравства и социјалне заштите;
- образовања;
- верских садржаја;
- и других садржаја, уз услов да се ни на који начин
не угрожава функционисање зоне и да су у складу
са наведеном наменом.
У зони централних садржаја нису дозвољене
производне или привредне делатности, услужно
занатске делатности и пољопривредна производња који
буком, гасовима, отпадом било које врсте, те великим
обимом транспорта и сл., могу да угрозе непосредно
окружење.
У овом делу насеља не предвиђа се могућност
држања домаћих животиња.
1.2. ЗОНА СТАНОВАЊА
Становање, по обиму и по значају, представља
најзначајнији сегмент живота Љукова. По површини
коју заузима у насељу становање је најдоминантнија
намена. Из поменутих разлога становању се посветила
посебна пажња у анализи постојећег стања и планирању
његовог развоја.
Постојећи стамбени фонд у Љукову, по величини
и структури, у потпуности задовољава садашње потребе
становништва.
Имајући у виду негативан демографски тренд и
постојеће густине насељености блокова у насељу, не
планира се проширење стамбене зоне.
Уколико се укаже потреба за повећањем густине
становања постоје инфраструктурно опремљене резерве
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стамбеног фонда, које се налазе у већ формираним
блоковима углавном са парцелама велике површине.
Реализација планских циљева у погледу
становања одвијаће се превасходно кроз реконструкцију
и замену постојећег стамбеног фонда.
С обзиром на тренутне активности становништва
и тенденцију за већом улогом мале привреде и
пољопривреде, потребно је размотрити посебан облик
становања са могућношћу бављења малом привредом и
пољопривредом.
1.3. ЗОНА РАДА
Под појмом радних зона подразумевају се они
простори, у просторно функционалној структури
насеља, који ће првенствено бити намењени привредним
активностима, односно таквим делатностима као што су
лака индустрија, производно занатство, складиштење
и обрада разних роба, као и они сервиси који, због
своје природе, не могу бити лоцирани у оквиру других
насељских структура.
Радна функција има фундаментални значај и
улогу у будућој функционалној структури насеља. У
структури привреде Љукова доминира пољопривреда која,
нарочито у дужем временском раздобљу, не може да буде
носилац интензивног свеукупног развоја привреде, па се
предлогом површине за радне садржаје водило рачуна о
несметаном одвијању ове функције.
Повољан геостратешки положај је највећа
предност за будуће развојне приоритете Љукова у
области привреде, инфраструктуре и развоја терцијарног
сектора.
Површине намењене формирању радних зона и
комплекса су знатно повећане, у складу са смерницама
из плана вишег реда. Нове радне зоне су планиране у
југозападном и источном делу насеља. У оквиру радне
зоне могућа је изградња следећих садржаја:
- производни погони;
- трговинска делатност;
- сервисно-складишни терминали;
- садржаји
логистичке
подршке
производње
(шпедиција, услужно складиштење, сервиси, итд.);
- техничке службе одржавања и поправке средстава
и опреме (прање, одржавање и поправка возила,
друмске ваге и др.).
1.4. ЗОНА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ, ТУРИЗМА И
ЗЕЛЕНИЛА
Спортски објекти заступљени су у оквиру школе у
виду отворених терена без пратећих садржаја. Недостаје
одговарајући објекат фискултурне сале. Неопходна је
изградња исте у постојећим оквирима школског комплекса,

Петак 01.јул.2016.

одговарајућих димензија и опремљености.
Поред постојећих спортских садржаја, предлаже
се формирање спортско-рекреативног комплекса, у чији
састав би се укључило постојеће фудбалско игралиште,
а нове површине опремиле у складу са савременим
захтевима развоја физичке културе.
У склопу наведених површина могуће су
интервенције - обогаћење садржаја, уређење терена,
изградња, реконструкција и доградња пратећих објеката
и слично, у циљу побољшања услова функционисања.
У складу са овим Планом, могу се градити
објекти или комплекси у функцији туризма (спортскорекреативни туризам, сеоски, излетнички, културноманифестациони и сл).
Изградња и модернизација свих видова
инфраструктуре, развој туризма, нарочито сеоског,
допринеће да се насеље брже и адекватније развије.
Објекти спорта, рекреације и туризма су
компатибилни свим наменама. Односно, мањи спортскорекреативни садржаји, комерцијалног карактера
(фитнес и аеробик центри, теретане, куглане и сл.)
и поједниначни туристички садржаји (салаши, етно
куће, смештајни капацитети и сл.) се могу развијати и
на осталом земљишту, у зонама централних садржаја и
становања.
1.5.
ЗОНА
ИНФРАСТРУКТУРНИХ
КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА

И

У ову категорију површина сврстани су сви они
садржаји који су, или ће бити намењени за постизање
програмираног нивоа комуналне опремљености, а
који ће обезбедити услове за несметано и квалитетно
функционисање насеља у целини. По суштини своје
основне функције комунални објекти и површине
прожимају целокупно насељско ткиво. Под тим се
подразумевају површине намењене: инфраструктурним
коридорима и гробљу.
Површине и објекти који се налазе у оквиру зоне
инфраструктурних и комуналних површина, а који се
односе на садржаје инфраструктуре су детаљно описани
у тексту у поглављу 5. Коридори, капацитети и услови
за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са
условима за прикључење.
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
2.1. ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
Oрганизацијa простора у предложеном обухвату
Плана је заснованa на смерницама Просторног плана
општине Инђија којим је дата концепција уређења
простора према планираним наменама и функцијама,
као и исказаним иницијативама за изградњу на датом
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простору.
У оквиру површина намењених централним
активностима грађење се усмерава на реализацију
недостајућих садржаја компатибилних за централну
зону:
-

културе
(галерије,
библиотеке,
биоскопске и позоришне сале и др.);

читаонице,

-

забаве (билијар, салони, салони видео игара и др.);

-

пословно-административних
поште и др.);

-

објекти услужних сервиса;

-

верски објекти;

-

други објекти, уз услов да се ни на који начин не
угрожава функционисање зоне и да се у складу са
наменом и капацитетима може обезбедити потребан
број паркинг места за кориснике.

делатности

(банке,

2.2. СТАНОВАЊЕ
У насељу ће бити заступљен основни вид
стамбене изградње – породично становање. Подтип
породичног становања биће становање комбиновано са
малом привредом или пољопривредом.
У циљу задовољења потребе становништва за
приватним предузетништвом, предвиђа се могућност
да се у склопу становања остваре одређени садржаји,
који су у служби задовољавања потреба становништва,
а који својом делатношћу неће имати штетног утицаја
на околину: пословање, јавни и комерцијални садржаји,
мала привреда, спорт и рекреација, комунални објекти,
сервиси, бензинске станице, верски објекти и др.
Породично становање
Под овим типом становања се подразумева
становање у породичним стамбеним објектима,
приземним или спратним - максималне спратности
П+1+Пк, у стамбеним зонама малих густина.
Породично становање са делатностима мале
привреде и пољопривреде
За овај простор породичног становања
основно је да се у оквиру основног типа становања
морају обезбедити просторни услови и за обављање
производних активности које су везане са услужним
делатностима (пекаре, мањи производни капацитети,
занатске радионице, складишта на мало, итд.) или
пољопривредом
(откупне
станице,
стакленици,
пластеници, итд.), када просторне могућности парцеле
то дозвољавају и ако технолошки процес производње
и пратеће активности не угрожавају животну средину,
тј. не утичу на загађење земљишта, воде, ваздуха и не
стварају буку и вибрације и не ремете претежну намену
- становање.

Петак, 01. јул.2016.

Величина као и просторна организација дела
који се намењује пословању у склопу овог садржаја,
разматраће се у конкретним случајевима зависно
од величине парцеле, положаја у ширем окружењу,
комуналне опремљености и задовољењу аспекта
заштите животне средине. Код овог вида становања
треба посебно водити рачуна о организацији и уређењу
парцела породичног становања.
Породично становање са радом
Становање са радом формирано је у ободном делу
насеља. Анализом постојећег стања на овом простору је
регистрован велик број објеката различитих функција,
од објеката за становање и повремено становање,
пословних објеката, производних објеката, пластеника
и складишта, стоваришта, те је Планом одређен за
површине намењене становању са радом.
2.3. РАДНЕ ПОВРШИНЕ
Радне површине намењене су малим и средњим
предузећима – предузетништву. Предузетнички сектор
је значајан сегмент привреде у спровођењу реформи
и покретачка снага ревитализације, трансформације и
развоја привреде. Локалне власти имају значајну улогу
у подстицању раста и развоја предузећа. У циљу бржег
привредног раста и развоја и повећања конкурентности,
привредне активности треба и на даље усмеравати на
подстицање флексибилних и тржишно оријентисаних
програма МСП (малих и средњих предузећа) и
предузетништва. Планирани простори за радне површине
пружиће услове за развој нових капацитета који немају
велике просторне захтеве.
2.4. СПОРТ,
ЗЕЛЕНИЛО

РЕКРЕАЦИЈА,

ТУРИЗАМ

И

На подручју општине Инђија могу се развијати
следеће врсте културног туризма: манифестациони и
активни сеоски туризам (видети и учествовтаи у животу
локалне заједнице).
Све више појединаца се опредељује за краћи и
фреквентнији одмор, тј. све већи тренд у туризму је
рурални туризам. Најважнији услов нису нови и модерни
објекти, веће интересовање је за старија насеља и објекте,
аутентичне за поднебље у ком су. Интересовање туриста
је да се за неколико дана упозна са начином живота
(традицијом, културом, обичајима) и да учествује у њему
(вожња трактора, берба усева, здрава домаћа храна, итд.).
Као додатни вид и потенцијал може да се јави
манифестациони туризам који за посетиоце представља
додатну вредност. Манифестације могу да се организују
са циљем да привуку посетиоце различитих структура
и порекла, са циљем представљања различитих облика
привређивања, традиције и обичаја, уметничких и
спортских достигнућа, а повезане са вредностима места.
Од спортско-рекреативних површина и објеката
у наредном периоду планира се, поред реконструкције
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постојећих, изградња и отворених спортских терена и туристичко-спортско рекреативних површина. Све слободне
површине у склопу зона спорта и рекреације треба да буду парковски озелењене и уређене, а сви комплекси намењени
спорту и рекреацији морају бити одговарајуће комунално опремљени. Такође спортско-рекреативне површине треба да
буду заштићене од ветра и добро повезане са осталим деловима насеља.
2.5. КОМУНАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ
Постојећи улични коридори у насељу Љуково углавном задовољавају потребну регулацију за смештај свих
видова постојеће и планиране саобраћајне и друге комуналне инфраструктуре, као што су: водовод, атмосферска
и канализација отпадних вода, електроенергетска, гасоводна и електронска комуникациона мрежа. Нови улични
коридори предвиђени су и дефинисани на графичком прилогу бр. 2.4.
Гробље
Површина намењена гробљу обухвата уређени део постојећег гробља (уређена постојећа гробна поља), као
и слободне (незапоседнуте) површине за сахрањивање. Гробље се задржава на постојећој локацији, с тим што је
неопходно проширење на суседне парцеле, јер тренутно гробље не подмирује потребе насеља.
2.6. БИЛАНС ПОВРШИНА
НАМЕНА ПОВРШИНА
Централни садржаји

ПОСТОЈЕЋЕ
ha
ar
m2
24
95
1

%
0,77

ПЛАНИРАНО
ha
ar
m2
38
97
2

0,13

1

Централне активности

21

31

Комплекс школе и дечије установе

84

63

Комплекс верског објекта

19

01

72

42

82

44,45

72
-

42
-

82
-

2

11

2
14

Становање
Породично становање
Становање са радом
Радни садржаји
Радне површине
Спорт, рекреација, туризам и зеленило
Садржаји спорта, рекреације и зеленила
Комунални и инфраструктурни садржаји
Гробље
Улични коридори
Неизграђено грађевинско земљиште
УКУПНА ПОВРШИНА
3.

13
72
162

%
1,47

35

33

0,83

0,52

84

63

0,52

0,12

19

01

0,12

113

68

23

69,77

44,45
-

61
51
23

88
79
86

81
42
70

03

1,3

23
2

86
05

70
01

37,98
31,79
14,65
14,65
1,26

11
35

03
79

1,3
8,81

2
20

05
94

01
32

1,26
12,85

69

06

0,42

2

11

11

1,3

66
78
93

73
64
23

8,39
44,67
100

18
162

83
93

21
23

11,5
100

РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ

3.1. План генералне регулације
Планом генералне регулације су дефинисане регулационе линије улица и јавних површина.
Постојећи улични коридори су дефинисани постојећим грађевинским и регулационим линијама, тј. задржава
се фактичко стање на терену.
Планирани улични коридори су дефинисани постојећим међним тачкама као и новоодређеним међним
тачкама и аналитичким елементима (одмеравањима од постојећих међа и ширинама уличних коридора.
3.2. План генералне нивелације
Планом генералне регулације су задржане постојеће коте прелома нивелете саобраћајница, као и њихови
нагиби (0,03‰-1,13‰).
Нивелација планираних саобраћајница ће бити дефинисана пројектном документацијом.
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3.3. Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и објекте
Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и објекте су:
- улични коридори;
- централне активности;
- гробље.
Планиране површине планиране за јавне садржаје се образују од следећих парцела:
Намена

парцела
цела
део
улични коридори 273/51,273/40,273/24,248/68,248/76, 2 8 2 , 2 6 4 / 1 6 , 2 6 6 , 2 7 2 / 1 9 , 2 7 2 / 2 0 , 2 7 2 / 1 7 ,
245/14,244/137,246/11,244/134
272/11,273/4,273/33,273/30,273/6,
273/3,273/29,251/2,272/10,273/55,
248/41,245/2,245/1,244/126,244/70,
244/77,244/63,244/67,244/80,244/66,
244/78,244/71,244/127,244/65,244/64,244/96,244/
73,244/62,244/61,244/108,244/59
ц е н т р а л н е 246/35,264/37
246/14
активности
гробље
264/16,266
Постојеће парцеле јавних садржаја и објеката су:
- дом културе (део парцеле 254/32);
- месна канцеларија (парцела 254/61);
- пошта (парцела 254/61);
- здравствена станица (парцела 254/60);
- комплекс школе и предшколске установе (парцела 267/26);
- гробље (парцела 283/3).
3.4. Грађевинске линије
Грађевинске линије се у већем делу насеља поклапају са регулационим линијама. У деловима насеља где то
није случај, а где постоје изграђени објекти, грађевинска линија се утврђује на основу позиције већине изграђених
објеката, више од 50%. У неуређеним и неизграђеним деловима насеља, где је прописана обавезна израда плана
детаљне регулације, грађевинска линија ће се утврдити планом детаљне регулације.
У неизграђеним деловима насеља главни објекат може да се гради на регулационој линији уколико је ширина
уличног коридора мин. 12,0 m, а у случају кад је улични коридор ужи минимално растојање између регулационе и
грађевинске линије износи 3,0 m.
3.5. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела
3.5.1. Правила парцелације
На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана, деобом се образују
нове парцеле, које или задржавају постојећу или добијају нову намену.
3.5.2. Правила препарцелације
Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела, препарцелацијом се образују
нове јединствене грађевинске парцеле површина јавне намене, а то су приступне саобраћајнице и заштитно
зеленило.
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3.5.3. Исправка граница парцела
У обухвату Плана нема исправки граница парцела.
4.
УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ
ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
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врсте културних, образовних и социјалних програма
(нпр. библиотека са читаоницом, сала за биоскопске/
позоришне представе, клупске просторије за
организовано окупљање и дружење становника насеља
различитих старосних доби и потреба за употпуњавањем
и организовањем слободног времена, евентуално и
простори других намена).

Услови за реконструкцију објеката јавне намене
у оквиру постојећих габарита издаваће се на основу
овог Плана. Услови за изградњу нових објеката и нових
простора у комплексима објеката од јавне намене ће се
стећи по изради одговарајућег плана детаљне регулације,
односно урбанистичког пројекта.

Дечија установа

У Љукову је заступљеност јавних служби углавном
у складу са величином насеља и улогом коју има у мрежи
насеља Општине. Како је у развоју приватна пракса,
могуће је да се у насељу појаве нови садржаји из домена
социјалне и здравствене заштите, образовања, културе
или спорта, што може да допринесе побољшању нивоа и
квалитета ових услуга.

- слободна површина					
мин. 10-15 m2/по детету,

Ближи услови за уређење и изградњу прописани
су Законима и Правилницима који дату област регулишу.
Управа и административни објекти (месна
заједница, дневни центри, пошта и сл.)
Објекти месне заједнице и поште се задржавају
на постојећим локацијама.
Услови за изградњу објеката су:
- индекс заузетости парцеле				
макс. 60%,
- спратност објекта					
макс. П+1+Пк,
- обезбедити зелених површина				
мин. 30%.
Објекти
културе
и
сеоски
домови
(мултифункционални простори, дом културе,
библотеке, галерије-изложбени простори и сл.)
Уређење и изградњу изводити у складу са
важећим Правилницима који ову област уређују и у
складу са условима из Плана:
- индекс заузетости парцеле				
макс. 60%,
- спратност објекта					
макс. П+1+Пк,
- обезбедити зелених површина				
мин. 30%.
Изградњом објеката остварити нове просторе
за задовољавање потреба становника из области
културе, мултифункционалне објекте за различите

У оквиру комплекса обезбедити услове за:
- изграђена површина					
мин. 5,5 m2/по детету,

- травнате површине					
мин. 3 m2/по детету,
- индекс заузетости парцеле				
макс. 30%,
- спратност објекта					
макс. П+Пк
- обезбедити зелених површина				
мин. 30%.
У оквиру површине отвореног простора
предвидети терене за игру, простор у који се постављају
справе са пешчаником а по могућности и “градилиште”
за децу. Зелене површине треба да буду декоративно
обрађене са више цветног материјала, декоративног
шибља и дрвећа. При избору биљних врста водити
рачуна да нису отровне, да немају бодље и да одговарају
условима станишта. Дечије установе се могу отварати и
у оквиру земљиште остале намене (на основу услова из
овог Плана) уз услов да задовоље прописане нормативе
који ову област регулишу.
Подручна/основна школа, спортска хала:
У оквиру комплекса обезбедити:
- изграђених површина					
мин. 7,5 m2/по ученику,
- слободних површина					
25-30 m2/по ученику,
- индекс заузетости парцеле				
макс. 30%,
- спратност објекта					
макс. П+1+Пк,
- обезбедити зелених површина				
мин. 30%.
Зелене површине школског комплекса по
могућности формирати ободно, где ће имати функцију
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изолације самог комплекса од приступне саобраћајнице
и суседа. 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.
Амбуланта/здравствена станица, апотека
Објекат се задржава на постојећој локацији уз
обезбеђивање услова:
- индекс заузетости парцеле				
макс. 70%,

појави потреба за тим, може се одобрити у оквиру било
које зоне у насељу, на грађевинском земљишту претежне
намене, по условима који важе за зону у којој се објекат
гради.
Изградња ће се вршити у складу са важећим
прописима који предметну област уређују и у складу са
условима из Плана:
−

индекс заузетости парцеле				
макс. 50%,

−

спратност објекта
− главни објекат (верски објекат)
Идејним и Главним пројектом/

- спратност објекта					
макс. П+1,

− други објекат (стамбени, пословни): 		
макс. П+1

У складу са Законом и Правилницима који уређују
услове за обављање ветеринарске делатности могућа је
(ако се укаже потреба) изградња овог садржаја у оквиру
приватног сектора.

- индекс заузетости парцеле				
макс. 60%,

/у складу са

− спратност верског објекта је у складу са
традиционалним и конкретним захтевима
верске заједнице.

- обезбедити зелених површина				
мин. 30%.

Изградња ће се вршити у складу са важећим
прописима који ову област уређују и у складу са
условима из овог Плана:
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− помоћни објекат 				
макс. П.
−

услови за образовање грађевинске парцеле:
− мин. ширина парцеле је 30,0 m и
− мин. површина парцеле је 1000,0 m2.

- спратност објекта					
макс. П+Пк,

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

- обезбедити зелених површина				
мин. 30%.

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Ватрогасни дом

5.1.1. Услови за уређење и изградњу саобраћајне
инфраструктуре

Услови за уређење и изградњу су:
- индекс заузетости парцеле				
макс. 60%,
- спратност објекта					
макс. П+1,
- обезбедити зелених површина				
мин. 30%.
У оквиру комплекса обезбедити довољан број
саобраћајних површина (приступних, манипулативних
и паркинг површина) за возила специјалне намене,
потребних ширина и радијуса.
Комплекс верског објекта
Комплекс верског објекта у насељу је издвојен
као специфични, већ дефинисани, са изграђеним
објектом. Изградња новог верског комплекса, ако се

Насељска путна мрежа
У оквиру простора обухваћеног Планом генералне
регулације насеља Љуково у наредном временском
периоду, саобраћај ће бити заступљен преко капацитета
искључиво путног-друмског саобраћаја.
Основна концепција саобраћаја у насељу Љуково
се заснива на задржавању свих физички дефинисаних
уличних коридора, њихово потпуно урбанистичко –
просторно дефинисање, 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, су разрађени у Плану или ће бити, кроз
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одговарајуће ПДР-е и техничку документацију.
Основу саобраћајног система насеља чиниће путни - друмски саобраћај, а његов најважнији сегменти ће
бити постојеће трасе:
− ДП IIa реда бр. 126/Р-1092, Рума – Путинци – Инђија - Стари Сланкамен,
− као и општинских путева:
 ОП бр. 4 (Л4, Љуково – до пута Рума-Инђија),
 ОП бр. 11 (Л11, пут од пута Рума-Инђија - Голубинаца) и
 ОП бр. 20 (Л20, Марадик – до пута Рума - Инђија),
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), побољшаће
се функционисање насељског саобраћаја, повезаност са суседним општинама (Рума и Стара Пазова) и насељима.
Такође, неопходна је изградња, као и примена мера реконструкције/рехабилитације ниже хијерархијске насељске
уличне мреже у циљу повећања безбедности насељског саобраћаја.
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.
У наредном периоду, с обзиром на трасе општинских путева (ОП бр. 4 и бр. 20) кроз центар, може се
очекивати одређени утицај на безбедност и проточност у овом делу насеља. Овај утицај ће искључиво зависити од
повећања обима саобраћаја на општинском путном правцу Марадик – Љуково. Саобраћајне прогнозе предвиђају
да тај сценарио повећања обима, није реалан у наредном прогнозном периоду од 5 година. 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.).
Саобраћај у оквиру насеља кумулисаће, усмеравати и водити главна насеља 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 7,0 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.

2 Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је направљена паралела са постојећим ДП: Р-109
је ДП IIа реда бр. 126.
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За насеље Љуково важе следећи параметри саобраћајница:
Врста саобраћајнице
Главна насељска саобраћајница
Сабирна насељска саобраћајница
Приступна насељска саобраћајница

Мин.ширина коридора
18,0 m
12,0 m
8,0 m

Ширина коловоза
7,0 m (мин. 6,5 m)
6,0 m (мин. 5,5 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.
Функција
опслуживање

Тип
основни

даљинско

брзо

локације

с а б и р а њ е саобраћајно
токова
повезивање

повезивање

повезивање

*

*

●

*

□

●

СНС

●

*

ПНС

□

мешовити
г л а в н а
магистрала
сабирна
улица

ГНС

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 планиране пешачке стазе са обе стране уличног
коридора уз регулациону линију. 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 виши
ниво саобраћајне услуге.
Табела профила и нивоа функције главне насељске саобраћајнице (ГНС) у насељу Љуково:

Функција саобраћајног повезивања

П/О

X

Саобраћајно оптерећење (моторна возила)

П/О

X

Јавни превоз (површински)

О/П

X

Бициклистички саобраћај

О/П

X

Пешачки саобраћај (подужни)

О/П

X
X

Паркирање

О

Пешачки саобраћај (попречни)

О/П

X

Активности боравка у уличном профилу

О

X

Кретање и игра деце
Остале функције (нпр. зеленило)

X
X

Врло висок

Висок

Средњи

Низак

Врло низак

Б - боравак

(ГНС)

О- опслуживање

ГЛАВНА НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИЦА

П - повезивање

НИВО ФУНКЦИЈЕ
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Геометријски попречни профил ГНС

Сабирна насељска саобраћајница (СНС) ће по изграђености омогућити кретање интерног теретног сабраћаја,
везе са важнијим насељским садржајима, као и повезивање главном насељском саобраћајницом. Заједно са ГНС,
сабирна насељска саобраћајница чиниће затворени функционални систем са потребном проточношћу при свим
условима одвијања саобраћаја.
Табела профила функције и нивоа функције сабирне насељске саобраћајнице (СНС) у насељу Љуково:

X

Функција саобраћајног повезивања

О/П

Саобраћајно оптерећење (моторна возила)

О/П

X

Јавни градски превоз (површински)

О

X

Бициклистички саобраћај

П/О

Пешачки саобраћај (подужни)

О

Паркирање

О

Пешачки саобраћај (попречни)

О/П

Активности боравка у уличном профилу

О/Б

X

Кретање и игра деце

О/Б

X

Остале функције (нпр. зеленило)

X
X
X
X

X

Врло висок

Висок

Средњи

Низак

Врло низак

СУ

Б - боравак

(СНС)

О - опслуживање

САБИРНА НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИЦА

П - повезивање

НИВО ФУНКЦИЈЕ
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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 профила функције и нивоа функције приступне насељске саобраћајнице (ПНС) у насељу Љуково:

X

Функција саобраћајног повезивања

О

Саобраћајно оптерећење (моторна возила)

О

X

Јавни градски превоз (површински)

О

X

Бициклистички саобраћај

О

X

Пешачки саобраћај (подужни)

Б

X

Паркирање

О

Пешачки саобраћај (попречни)

Б

Активности боравка у уличном профилу

Б

Кретање и игра деце

Б

Остале функције (нпр. зеленило)

Врло висок

Висок

Средњи

Низак

Врло низак

ПУ

Б - боравак

(ПНС)

О - опслуживање

ПРИСТУПНА НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИЦА

П - повезивање

НИВО ФУНКЦИЈЕ

X
X
X
X
X
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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.
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 пут), 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. 20/96, 18/04, 56/05 и 11/06) и Правилник о условима које са
аспекта 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-а)
Од самог настанка потребе за снабдевање горивима транспортних средстава постоје евидентни проблеми
у уклапању постојећих, али и нових станица у урбане/руралне просторе, који се временом у функционалном и
обликовном смислу мењају.
Станице за снабдевање горивима (ССГ-а) се могу сврстати у пратеће садржаје саобраћајница, али и у
трговинске, комерцијалне, 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.
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Станице за снабдевање горивима, као пратећи
путни садржаји и као важни саобраћајни терминали,
се могу градити уз све путеве, на деоницама унутар и
ван насеља, придржавајући се основних одредби, које
произилазе 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-а, 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 садржаја који могу нарушити
стање животне средине, положаја стамбених зона, школа
и свих других садржаја где је могуће потенцијално
угрожавање животне средине).
Реализација евентуалних нових ССГ-а (бензинске
и гасне станице) у обухвату Плана ће се вршити на
основу претходно урађеног Плана детаљне регулације
(ПДР-е) односно урбанистичког пројекта (УП-а)3, уз
обавезно испуњавање инфраструктурних, комуналних,
еколошких и осталих услова микролокације.
Опште смернице - критеријуми за избор
микролокације ССГ-а 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 на главним градским
саобраћајницама – транзитним путевима кроз
насеље,
- 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),
- препорука за насељске ССГ-е: на 10000 становника
и гравитацију од око 3000 возила;
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
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горива) и са што мањим заузимањем површине
(тзв. ‹›дворишне - градске››),
- 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 који се ССГ-е не
користе.
Немоторни саобраћај
Узимајући у обзир геоморфолошке особине
терена, насеље Љуково 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.
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 јавним путевима («Службени гласник
РС», бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(«Службени гласник РС», бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13-УС и 96/15);
- 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. 20/96,
18/04, 56/05 и 11/06);
2
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.
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Техничких прописа из области путног
инжењеринга;
SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.

Државни пут II реда
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- коловоз ширине 6,0 m тј. (2х2,75 m саобр. траке +
2х0,25 m ивичне траке),
- банкина ширине 1,0 m;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај
(оптерећење мин. 60 kN по осовини),

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);

- једнострани нагиб коловоза,

- појас контролисане изградње, као површина са
спољне стране од границе заштитног појаса на којој
се ограничава врста и обим изградње објеката и исте
је ширине као и заштитни појас (10 m) и у којој није
дозвољено отварање рудника, каменолома и депонија
отпада.

- паркирање у оквиру коридора дозвољено

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

- укрштање са категорисаном путном
површинске (сигналисане) раскрснице,

мрежом

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. 2,0 m) као
двосмерне или 1,75 m (мин. 1,0 m) као једносмерне;

- 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),

-

вођење интерних пешачких токова дуж главне
насељске саобраћајнице вршити преко изграђених
пешачких стаза, ширине мин. 1,5 m, обострано уз
регулациону линију.

- појас контролисане изградње, као површина са
спољне стране од границе заштитног појаса на којој
се ограничава врста и обим изградње објеката и исте
је ширине као и заштитни појас (5 m).

Сабирне насељске саобраћајнице

- коридор ширине 30 m ван насеља, унутар насеља
постојећа ширина коридора;
- рачунска брзина Vrac = 80 km/h, у насељу 60 km/h;
- коловоз ширине: 7,1 m тј. (2х3,25 m саобр. траке +
2х0,25 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
површинске (сигналисане) раскрснице;

мрежом

- паркирање у оквиру коридора дозвољено.
Општински пут заштитни појасеви:

Општински пут са следећим програмскопројектним елементима:
- коридор ширине 20 m ван насеља, унутар насеља
постојећа ширина коридора,
- рачунска брзина Vrac = (50) 60 km/h,

-

Задржава се постојећа регулација уличних коридора
сабирних саобраћајница, а у деловима насеља где
се уводи нова регулација мин. ширина уличног
коридора је 12,0 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.
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оптерећење 60 kN по осовини);

обављати заједно на истим површинама.

-

Нагиб коловоза је једностран;

Саобраћајни терминали

-

Паркирање у оквиру уличног коридора организовати
ван коловоза, ивично или сепарисано, зависно од
конкретне ситуације;

Аутобуска стајалишта

-

Вођење пешачких токова вршити по пешачким
стазама, ширине мин. 1,5 m, обострано уз
регулациону линију.

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 прoлази

Колским прoлазима се обезбеђује приступ
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
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При реконструкцији постојећих и изградњи 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) и Правилника
о ближим саобраћајно -техничким и другим условима
за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских
станица и аутобуских стајалишта («Службени гласник
РС», бр. 20/96, 18/04, 56/05 и 11/06). Такође, потребно је
придржавати се следећих услова:
-

ширина коловоза аутобуског стајалишта
износити 3,25 m (изузетно 3,0 m);

мора

-

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)

При изградњи и реконструкцији објеката и
саобраћајних терминала (као и осталих комплементарних
садржаја) потребно је претходно извршити саобраћајна
и еколошка истраживања, која ће дати одговарајућа
решења, у складу са условима из законске и подзаконске
регулативе, која се односи на ову проблематику - Закон
o транспорту опасног терета («Службени гласник
РС», бр. 88/10), Правилник о изградњи постројења за
запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању
запаљивих течности («Службени лист СФРЈ», бр. 20/71)
и Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом
моторних возила и о ускладиштавању и претакању
горива («Службени лист СФРЈ», бр. 27/71, 29/71 и
«Службени гласник РС», бр. 108/13).
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).
Гараже за путничка возила градити од савремених
материјала, димензија гаражног места 5,5 х 4,0 m.
Саобраћајно манипулативне површине паркинга
извести од савремене коловозне конструкције.
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Бициклистичке стазе
При пројектовању бициклистичких стаза
потребно је придржавати се услова за пројектовање
истих: ширина мин. 2,0 m за двосмерни и мин. 1,0
m за једносмерни саобраћај, подлога од асфалта или
бетона. Обавезно је обележавање свих бициклистичких
капацитета одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.
Бициклистичке стазе, у склопу главне насељске
саобраћајнице, изградити према ситуацији на графичком
приказу бр. 2.4.
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, спортскорекреативне и др.) повезати сепарисаном пешачком
стазом задовољавајућег капацитета.
5.1.3. Услови за
инфраструктуру

прикључење

на

саобраћајну

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 над саобраћајницом - путем.
5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.2.1. Услови за уређење водне и комуналне
инфраструктуре
Хидротехничке инсталације које се планирају у
обухвату плана су:
− водоводна мрежа;
− канализација отпадних вода;
− и канализација атмосферских вода.
Насеље Љуково је повезано на инђијски
систем водоснабдвања и има трајно решење питања
водоснабдевања потрошача на овом простору.
Реализацијом регионалног водоводног система “Источни
Срем”, којим се поред Инђије, решава и водоснабдевање
потрошача у насељима општина Ириг, Рума, Пећинци и
Стара Пазова, биће трајно решено водоснабдевање и у
погледу количина и квалитета испоручене воде.

Водоводном мрежом потребно је обезбедити
снабдевање питком водом свих улица и објеката, 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,
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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 канализационом систему Инђије,
односно систему регионалне канализације. 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.
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.
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»;
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- израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће
и изградњу нове водоводне мреже;
- извршити изградњу неопходних објеката на
мрежи (резервоар, црпна станица и тд.), 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;
- 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;
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пропише надлежно водопривредно предузеће;
- извршити предтретман отпадне воде индустрије
до нивоа квалитета који задовољава санитарнотехничке 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 зони централних садржаја изградити зацевљену
атмосферску канализациону мрежу са уличним
сливницим и системом ригола и каналета;

- пролазак испод саобраћајница и укрштање са
осталим уличним инсталацијама обезбедити
челичном заштитном цеви;

- трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице
(претходне трасе отворених канала) или испод
коловоза по осовини коловозне траке;

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

- реципијенти су отворени канали по ободу насеља и
поток Љуково;

- 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 систему регионалне канализације и
даље ка постројењу за пречишћавање отпадних вода
(ППОВ) на Дунаву и пречистити до степена који

- 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 маелиоративне канале
извести путем уређених испуста који су осигурани од
ерозије и који не залазе у протицајни профил канала;
- крајњи реципијент за прихват свих отпадних вода на
подручју Инђије биће поток Љуково;
- забрањује се спречавање несметаног протицаја воде,
усоправање и дизање нивоа воде, чиме би се могао
пореметити постојећи режим вода на објектима и у
земљишту.
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
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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.
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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 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.

електроенергетске

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.

Напајање електричном енергијом потрошача у
насељу Љуково у наредном планском периоду обезбедиће
се из трафостанице 110/20 kV «Инђија”.

Изградњу нове нисконапонске мреже и подземних
нисконапонских водова, мора пратити и изградња
одговарајућих дистрибутивних трансформаторских
станица и пратеће средњенапонске мреже.

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.3.1. Услови за
инфраструктуре

уређење

Напајање насеља ће се вршити са 20 kV напонског
нивоа, преко дистрибутивних трафостаница, које могу
бити монтажно-бетонске, зидане 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 гвозденорешеткастим 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

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.
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производним објектима, преносној и дистрибутивној
мрежи, тако и при коришћењу електричне енергије у
секторима потрошње, тј. крајњих корисника енергетских
услуга.
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веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном
вођењу 0,5 m.
Услови за изградњу јавног осветљењa:
-

светиљке за осветљење саобраћајница у зони
централних садржаја, радним зонама, спортскорекреативним и парковским површинама поставити
на стубове расвете и декоративне канделабре поред
саобраћајница и пешачких стаза;

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.

-

у осталим зонама расветна тела поставити на стубове
електроенергетске мреже;

-

користити расветна тела у складу са новим
технологијама развоја.

Правила за изградњу надземне и подземне
електроенергетске мреже:

Услови за
станица 20/0,4 kV:

-

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;

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, монтажнобетонске, компактне, зидане или узидане, у складу
са важећим законским прописима и техничким
условима надлежног оператора дистрибутивног
система електричне енергије;

-

-

висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0
m;

мин. удаљеност трансформаторске станице од
осталих објеката мора бити 3,0 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;

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;

5.3.2. Услови за
инфраструктуре

изградњу

електроенергетске

изградњу

трансформаторских

-

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;

-

за стубне трансформаторске станице предвидети
простор правоугаоног облика минималних димензија
4,2х2,75 m, за постављање стуба за трансформаторску
станицу;

-

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;

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.

-

при укрштању електроенергетских каблова са
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити
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надземне
објеката

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.
Услови за изградњу енергетских производних
објеката (соларне електране, електране на биогас,
биогориво идр.)
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:

Петак 01.јул.2016.

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 и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35
kV, 1 m.
Заштитни појас за трансформаторске станице на
отвореном износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m;
2) за напонски ниво од 110 kV и изнад 110 kV, 30 m.
Услови за прикључење на електроенергетску
инфраструктуру:

-

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;

-

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);

-

комплекс опремити инфраструктуром коју захтева
ова врста енергетског објекта;

-

-

соларни панели се могу постављати на објекте,
стубове или на тло преко носача;

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;

-

електроенергетску мрежу и осталу неопходну
инфраструктуру у функцији производног енергетског
објекта каблирати.

-

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;

-

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.

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.

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.4.1. Услови за уређење термоенергетске
инфраструктуре
Постојећи капацитет и положај гасоводне
инфраструктуре пружа могућност даљег развоја и
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проширења у циљу задовољења потреба за природним гасом свих корисника (постојећи и планирани потрошачи) на
овом простору, а да се при томе не наруши безбедно, квалитетно и стабилно снабдевање потрошача природног гаса.
Гасоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање гасом свих потрошача на простору обухвата Плана.
Потребно је предвидети полагање дистрибутивне гасоводне мреже у новопланираним уличним коридорима,
за комуналне потрошаче и широку потрошњу.
Гасоводну мрежу са пратећим објектима везати у прстен, како би се обезбедило квалитетно снабдевање свих
потрошача и омогућиле хаваријске интервенције на гасоводној мрежи без прекидања снабдевања гасом осталих
потрошача.
За индустријске потрошаче могуће је
8 bara, и прикључење на постојећу гасоводну мрежу.

полагање

индустријских

гасовода

притиска

до

Планирано је проширење постојеће дистрибутивне гасне мреже у дужини од око 300 m, до капеле гробља.
За планиране потрошаче гас ће се обезбедити из постојеће гасоводне мреже у Љукову, односно проширењем
постојеће разводне и дистрибутивне гасоводне мреже у насељу.
5.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре
Приликом изградње термоенергетске инфраструктуре потребно je придржавати се следећих подзаконских аката:
- 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 barа (“Службени гласник РС»,
бр. 86/15), Правилнику о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих
течности (“Службени лист СРЈ”, бр. 20/71 и 23/71).
- 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).
За гасоводе притиска до 16 barа испоштовати услове који су дати у Правилнику о условима за несметану и
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 barа («Службени гласник РС», бр. 86/15).
У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу саобраћајница, у инфраструктурним
коридорима.
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) су:
Гасовод од челичних цеви
Гасовод од полиетиленских цеви

MOP≤4 4<MOP≤10
bar (m) bar (m)

1
1

2
3
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Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1 m уз примену додатних мера заштите при чему
се не сме угрозити стабилност објеката.

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ
гасовода 4<MOP≤10 bar до:
другог гасовода
водовода и канализације
вреловода и топловода
проходних канала вреловода и топловода
нисконапонских и високонапонских електичних каблова
телекомуникационих каблова
резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом
превозних средстава у друмском саобраћају
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и
горивих течности укупног капацитета највише 3 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и
горивих течности укупног капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и
горивих течности укупног капацитета преко 100 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета највише 10 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета већег од 10 m3, а највише 60 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета преко 60 m3
шахтова и канала
високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара

Минимално дозвољено
растојање (m)
Паралелно
Укрштање
вођење
0,20
0,60
0,20
0,40
0,30
0,50
0,50
1,00
0,30
0,60
0,30
0,50
-

5,00

-

3,00

-

6,00

-

15,00

-

5,00

-

10,00

-

15,00

0,20
-

0,30
1,50
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Минимално
дозвољено
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ растојање (m)
гасовода MOP≤4 bar до:
Паралелно
Укрштање
вођење
другог гасовода
0,20
0,40
водовода и канализације
0,20
0,40
вреловода и топловода
0,30
0,50
проходних канала вреловода и топловода
0,50
1,00
нисконапонских и високонапонских електичних каблова
0,30
0,60
телекомуникационих каблова
0,30
0,50
резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом
5,00
превозних средстава у друмском саобраћају
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и
3,00
горивих течности укупног капацитета највише 3 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и
6,00
горивих течности укупног капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и
15,00
горивих течности укупног капацитета преко 100 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова
5,00
укупног капацитета највише 10 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова
10,00
укупног капацитета већег од 10 m3, а највише 60 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова
15,00
укупног капацитета преко 60 m3
шахтова и канала
0,20
0,30
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 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.
ЛОКАЦИЈА МРС, МС И РС
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у којима стално или
повремено борави већи број људи су:
MOP на улазу
Капацитет
MOP≤4 bar
m3/h
уз
објекат
(отвори на објекту
до 160
морају бити ван зона
опасности)
3 m или уз објекат
од 161 од
(на зид или према
1500
зиду без отвора)
од 1501 до
5m
6000

4<MOP≤10 bar
3 m или уз објекат
(на зид или према
зиду без отвора)
5 m или уз објекат
(на зид или према
зиду без отвора)
8m

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС МС, односно РС.
Мерно-регулационе станице морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Ограда
МРС мора да обухвати зоне опасности и мора бити минималне висине 2 m.
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МРС капацитета до 160 Nm3/h не морају да имају ограду.
Уколико је мерно-регулациона станица на отвореном простору, са или без надстрешнице, ограда мора бити
удаљена минимално 10 m од станице.
Ако се МРС налази у ограђеном простору индустријског објекта може бити и без сопствене ограде, али видно
обележена таблама упозорења и заштићена од удара возила.

Минимална хоризонтална растојања
МРС, МС и РС од осталих објеката
Објекат
MOP≤4 bar
Коловоз градских саобраћајница
3m
Локални пут
3m
Државни пут
Интерне саобраћајнице
Јавна шеталишта

5m
8m
3m

3m

5m

10 m
0<MOP≤16 bar
1 kV ≥ U

Надземни електро водови

4<MOP≤10 bar
5m

8m
3m

Извор опасности станице за
снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају, 10 m
мањих пловила, мањих привредних
и спортских ваздухоплова
Извор опасности постројења и
објеката за складиштење запаљивих
10 m
и горивих течности и запаљивих
гасова
Трансформаторска станица

MOP на улазу

1<U≤110 kV
110<U≤220 kV
400 kV < U

12 m

12 m
12 m
Висина стуба + 3
m*
Висина стуба + 3
m**
Висина стуба +
3,75 m**
Висина стуба + 5
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

Минималнo хоризонталнo растојањe МРС, МС и РС од јавних путева мери се од ивице коловоза.
За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минималнo хоризонталнo растојањe се мери од зида објекта.
За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без надстрешнице, растојање се мери
од најближег потенцијалног места истицања гаса.
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°.
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На укрштању гасовода са градским саобраћајницама, државним путевима I и II реда, као и водотоковима са
водним огледалом ширим од 5 m, угао осе гасовода према тим објектима по правилу мора да износи 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.
Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са
другим објектима је:
Објекат

Минимална
дубина
укопавања (cm)
100

до дна одводних канала путева
до дна регулисаних корита водених
100
токова
до горње коте коловозне конструкције
135
пута
до дна нерегулисаних корита водених
150
токова

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;
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 захтевима овог правилника
и условима управљача јавног пута.
Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру
Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласности од надлежног
дистрибутера за гас ЈП “ИНГАС” Инђија и у складу са одредбама Правилнику о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 barа (“Службени гласник РС”, бр. 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 ташкама 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.
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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).

5.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре

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.).
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
комутационоуправљачких 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.

-

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 ЕК мреже 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;

-

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 код полагања у миниров и 0,1-0,15 у микроров у
коловозу, тротоару сл.;

-

у коридорима државних путева каблови који се
граде паралелено 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;

-

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

Постојећа поштанска јединица у Љукову ће
задовољавати потребе квалитетног одвијања поштанског
саобраћаја и у наредном планском периоду.

хоризонтална

удаљеност
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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: 0,05 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
буде од добро производљивог 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 (изводноразводних 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 се 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). Дужина празне положене ПВЦ цеви
мора бити таква да излази са сваке стране коловоза,
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колског прилаза, паркинг простора или неке друге
површине са тврдим застором за око 0,05 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;

-

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.
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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
СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

ЗЕЛЕНИХ

И

Концепција озелењавања насеља ће бити усмерена
на повећање зелених површина појединих категорија,
реконструкцију постојећих и њихово међусобно
повезивање у систем зеленила преко линијског.
Кроз просторно уређење насеља се планира
формирање јавних зелених површина у виду уличног
зеленила у свим улицама насеља и формирање мање
парковске површине у оквиру површине намењене
спорту и рекреацији. Зелене површине, постојеће и
планиране, било да су на простору центра, стамбеног
блока, око јавних објеката или у оквиру саобраћајне
намене, треба уредити у пејзажном стилу, врстама већих
естетско декоративних својстава.
Зелене површине ограниченог коришћења треба
да прате садржаје основне намене простора (школска и
предшколска установа, спорт и рекреација, становање и
радни садржаји).
Зеленило специјалне намене ће бити формирано
у оквиру комуналних садржаја (проширење комплекса
насељског гробља).
5.6.1. Општи услови
Да би озелењавање насеља дало очекиване
резултате у будућности нужно 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
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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.
При формирању заштитног и линијског зеленила
уз саобраћајнице руководити се, одредбама Закона о
јавним путевима, а уз канале Закона о водама.
5.6.2. Зелене површине јавног коришћења
Улично зеленило
Основни задатак ових зелених површина је да
изолују пешачке токове и ободне зграде од колског
саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и
микроклиматске услове и повећају естетске квалитете
градског пејсажа.
Од укупне површине уличног коридора 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 могуће је 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
1m, 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. Неопходно је стварати и повољније
услове за сагледавање пејсажа у току кретања.
За сваку улицу, у којој не постоје дрвореди,
изабрати по једну врсту дрвећа (липа, дивљи кестен,
јавор, млеч и др.) и тиме обезбедити индивидуалност
улице. При избору врста за улично зеленило треба водити
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рачуна да сем декоративних својстава (фенолошке
особине), буду прилагођене условима раста у уличним
профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет
земљишта, прашина, гасови). Постојеће дврвореде
неговати и заштитити. При формирању заштитног и
линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се
одредбама Закона о јавним путевима.
5.6.3. Зелене површине ограниченог коришћења
Спортско-рекреативне површине
Спортско-рекреативне и површине намењене
туризму, подразумевају организовање пасивног и
активног одмора и рекреације. Зеленило спортскорекреативних површина треба да чини 40% од укупне
површине комплекса и треба да буде решено као парковско
зеленило. Спортско-рекреативне површине треба да
буду заштићене од ветра и добро повезане са осталим
деловима насеља. 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. Постојеће спортско-рекреативне
површине и планиране терене за мале спортове и
рекреацију, треба уредити у складу са овим концептом.
Зелене површине
предшколске установе

комплекса

школе

и

При решавању слободног простора школског
комплекса, треба задовољити две основне функције:
санитарно-хигијенску и фискултурно-рекреативну.
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 30% 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, цветињака,
дендро-врта, воћњака, по могућности и тераријума.
Предшколска установа треба да пружи услове
за безбедан боравак деце и да задовољи здравствено-
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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 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.
Постојећи комплекс школе и предшколске
установе уредити/реконструисати према овом концепту,
у складу са просторним могућностима.
Зелене површине радних садржаја
Зеленило радних садржаја 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
комплекса, 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 становања
У укупном билансу површина под зеленилом, ова
категорија зеленила има великог удела, јер претежна
намена у насељу је управо породично становање.
Ободом насеља је планирано породично становање са
делатностима мале привреде и пољопривреде.
Ова категорија зеленила у оквиру становања је
важна са санитарно-хигијенског становишта, а пружа
и интимније повезивање човека са природом. 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 вртноархитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних
врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу
са околним пејзажом и општим условима средине (мора
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се узети у обзир и отпорност дрвећа и шибља према
диму и штетним гасовима). Основу сваког врта треба
да чини добро урађен и негован травњак. Проценат
озелењености грађевинских парцела треба да буде
најмање 30%.
5.6.4. Зелене површине специјалне намене
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.
6. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Петак 01.јул.2016.

Сремској Митровици тражити посебне услове заштите.
6.2.
МЕРЕ
ИЗГРАДЊЕ

ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ

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.
У циљу смањења потрошње свих врста енергије,
уштеде енергије и обезбеђење одрживе градње, применом
техничких мера, стандарда и услова пројектовања,
изградње и употребе објекта, неопходно је унапредити
енергетска својства објеката. Применом одговарајућих
система, материјала, уређаја, енергената и слично,
оствариће се унапређење енергетске ефикасности.
Штедњу и рационално коришћење енергије не
треба схватити као ограничавање друштвеног и личног
стандарда. Коришћењем неконвенционалних извора
енергије утиче се на раст животног стандарда, очување и
заштиту животне средине: биомаса, биогас, геотермална
енергија, сунчева енергија и друго.

Основни циљ при изради Плана је био формирање
жељеног урбаног пејсажа насеља, који треба да буде
достигнут. То је постигнуто поштовањем природних
фактора и створених услова, распоредом насељског
зеленила и мреже комуналних објеката, те дефинисањем
саобраћајних капацитета за све видове саобраћаја.

Енергетска ефикасност изградње на простору у
обухвату Плана постиже се:

6.1. ПРИРОДНА И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА
ДОБРА

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

6.1.1. Заштита природних добара
На простору обухвата Плана нема евидентираних
заштићених природних добара нити природних добара
предложених за заштиту.
Ради заштите биодиверзитета насеља, потребно
је формирати систем јавног зеленила уз повећање
процента и категорија зелених површина. Зелене
површине одржавати у блиско природном стању, уз
учешће аутохтоних дрвенастих врста које треба да
чини 20% (оптимално 50%). Примену четинарских
врста ограничити на интензивно одржаваним зеленим
површинама (до 20%). При озелењавању локалитета
који су намењени за пословање, формирати више
спратова зеленила са што већим учешћем аутохтоних
врста. Избегавати примену инвазивних врста.
6.1.2. Заштита непокретних културних добара
На простору обухвата Плана нема заштићених
културних добара, као ни археолошких локалитета.
Уколико се у току земљаних радова наиђе на
потенцијални археолошки локалитет потребно је пре
предузимања било каквих земљаних радова тражити
од надлежног Завода за заштиту споменика културе у

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

- сопственом
факторима;

производњом

енергије

и

другим

- изградњом објеката за производњу енергије на бази
обновљивих извора енергије и изградњом даљинских
или централизованих система грејања и хлађења.
Енергетска ефикасност
обухвата следеће мере:

изградње

објеката

- реализација пасивних соларних мера, као што
су: максимално коришћење сунчеве енергије за
загревање објекта (оријентација објекта према
јужној страни света), заштита од сунца, природна
вентилација и сл;
- примену адекватног омотача објекта (топлотна
изолација зидова, кровова и подних површина);
примена прозора са адекватним карактеристикама
(ваздушна заптивност, непропустљивост и друге
мере);
- примену адекватног система грејања и припреме
санитарне топле воде (примена савремених котлова и
горионика, прелазак са прљавих горива на природни
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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,
могуће у комбинацији са регулацијом протока
ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);
- примену адекватног унутрашњег осветљења
(примена савремених сијалица и светиљки ради
обезбеђења потребног нивоа осветљености).
Мере за даље побољшавање енергетских
карактеристика објеката не смеју да буду у супротности
са другим суштинским захтевима, као што су
приступачност, рационалност и намеравано коришћење
објеката.
6.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ
На простору у обухвату Плана забрањено је
вршити оне активности које би могле нарушити квалитет
природних ресурса (ваздуха, воде, земљишта), које могу
довести до индиректног загађења животне средине, као
и угрожавања живота и здравља људи.
Обезбеђење адекватног водоснабдевања свих
корисника ће се позитивно одразити на квалитет урбаног
живљења становништва насеља.
Потребно је спроводити мере заштите ресурса
пијаћих вода као националног богатства, које ће се
користити искључиво за водоснабдевање становништва.
Ради заштите и коришћења подземних вода
обавезно се прати стање нивоа и квалитета подземних
вода прве фреатске издани, дубљих издани и дубоких
подземних вода.
У контексту унапређења квалитета животне
средине и заштите вода планирана је изградња сепаратне
канализационе мреже. Отпадне фекалне воде и отпадне
воде из индустријских објеката односно радних комплекса
пречишћавати пре упуштања у реципијент.
Такође, гасоводна инфраструктура ће индиректно
утицати на побољшање животног стандарда и очување
животне средине.
Обавезно је обезбедити адекватно управљање
комуналним отпадом, животињским лешевима и
конфискатима како би заштитило земљиште од
потенцијалног загађења, као и водоносни слојеви, што
посебан значај има у случајевима епидемија сточних
болести.

Петак, 01. јул.2016.

Нешкодљиво одлагање лешева животиња и других
отпадака животињског порекла треба да се врши преко
зоохигијенске службе, у складу са Законом о ветеринарству
(“Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12), до
објеката за сабирање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла на начин који не представља ризик
по друге животиње, људе или животну средину.
Комунални и остале врсте отпада које се могу
јавити у оквиру домаћинства или радних садржаја
одлагаће се и третирати у складу са Споразумом о
формирању региона за управљање отпадом за више
општина (коме су се прикључиле општине: Инђија,
Стара Пазова, Рума, Ириг, Шид, Сремски Карловци и
Пећинци), Локалним планом управљања отпадом за
општину Инђија, као и Регионалним планом управљања
отпадом, којим се утврђује и потреба формирања мреже
трансфер и сакупљачких станица у односу на положај
регионалне депоније. Регионалним планом управљања
отпадом предвиђено је да локација регионалне депоније
буде на територији општине Инћија, с тим да тај простор
није у обухвату овог Плана.
Обзиром на то да су овим Планом предвиђене зоне
радних садржаја, за постојеће и будуће радне садржаје,
који ће бити позиционирани у оквиру ових зона, као
и за остале радне активности на простору у обухвату
Плана, обавезна је примена мера заштите ваздуха, воде,
земљишта, мера заштите од буке и вибрација, као и
осталих мера које прописује законска регулатива из
области заштите животне средине.
За постројења и активности која могу имати
негативне утицаје на здравље људи, животну средину
или материјална добра, врсте активности и постројења,
надзор и друга питања од значаја за спречавање и
контролу загађивања животне средине, уређују се услови
и поступак издавања интегрисане дозволе, дефинисани
Законом о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине (“Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 25/15).
Такође, за објекте за које се процени да могу
имати негативне утицаје на животну средину у складу
са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину
(“Службени гласник РС”, бр. 114/08), обавезна је израда
студије процене утицаја на животну средину у складу
са одлуком надлежног органа, односно са Законом о
заштити животне средине (“Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 36/09 и 72/09-др.закон и 43/11-УС), Законом
о процени утицаја на животну средину (“Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), као и Правилником о
садржини студије о процени утицаја на животну средину
(“Службени гласник РС”, бр. 69/05).
Имајући у виду да је планирано проширење
насељског гробља, посебне мере су:
-

у складу са резултатима хидрогеолошких истражних
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радова и закључцима и препорукама наменског
геотехничког елабората, израдити пројекат насипања,
односно планирати распоред места за сахрањивање и
места за урне;
-

-

извршити одговарајуће анализе материјала за
насипање (минерални и хемијски састав тла, степен
заступљености хумуса као неповољног чиниоца, водна,
ваздушна и гранулометријска својства) и на основу
добијених резултата дефинисати додатни супстрат,
његов састав и процентуални састав по јединици
запремине тла;
насипање подручја гробишта изводити довољно
рано, пре почетка коришћења, како би се омогућило
природно слегање тла; узорке насутог тла препуштеног
природној консолидацији, након одређеног времена
анализирати опитима стишљивости; насипање терена
вршити у што већој мери материјалом истих или
сличних физичко-механичких карактеристика, ради
задржавања природне порозности тла;

-

спровести неопходне техничке мере за површинско
одводњавање;

-

предвидети застирање (асфалтирање, поплочавање и
сл.) свих неозелењених површина око објеката;

-

примењивати претходно наведене опште мере заштите
животне средине, које се односе на мере заштите вода
и земљишта;

-

поштовати минимални ротациони турнус сахрањивања
од 10 година;

-

ризике од загађења животне средине у току
експлоатације редуковати правилним укопавањем
посмртних остатака и сталним одржавањем укопних
површина које обухвата планирано гробље;

-

чврсте отпадне материје са гробља (стари венци,
остаци вештачког цвећа, комунални отпад) сакупљати
у посебне контејнере, а одношење истих организовати
преко овлашћеног комуналног предузећа;

-

израдити и спровести пројекат озелењавања гробља
(алеје, парковски део комплекса, површине за
сахрањивање, заштитни појас уз ограђену границу
гробља);

-

редовно одржавати зелене и друге површине гробља
тако да су задовољене њихове основне намене;

-

вршити, по потреби, дератизацију комплекса гробља
ангажовањем организације која је овлашћена за
обављање ових послова;

-

израдити упутство за поступање у случају удеса
(пожар), односно ванредних ситуација (велика
смртност епидемијских размера, изузетно ниске
температуре, снажне падавине великог интезитета,
поплаве и сл.), са дефинисаним начином утврђивања
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удеса, процедуром обавештавања, задужењима
свих запослених и одговорној особи за отклањање
последица у случају удеса, поступком евентуалне
евакуације запослених;
-

вршити праћење стања квалитета земљишта и
евентуално постојећих површинских вода, као
и подземних вода преко уграђених пијезометара
постављених на одговарајућим местима, у односу на
нагиб терена и правац кретања подземних вода.

6.4.
ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
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 степен
сеизмичког интензитета. 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“.
При пројектовању и утврђивању врсте материјала
за изградњу или реконструкцију објеката обавезно је
уважити могуће ефекте за наведени степен сеизмичког
интензитета према Европској макросеизмичкој скали
ЕМС-98, како би се максимално предупредиле могуће
деформације објеката под сеизмичким дејством. Мере
заштите од земљотреса подразумевају строго поштовање
и примену важећих грађевинско-техничких прописа за
изградњу објеката на сеизмичком подручју.
Настајање пожара, који могу попримити карактер
елементарне непогоде, не може се искључити, без
обзира на све мере безбедности које се предузимају на
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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 подручју обухвата Плана доминирају ветрови
из различитих праваца: источног (односно југоисточног)
тј. кошавског ветра са једне стране, и западног (односно
северозападног) ветра, са друге стране. Основне мере
заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају
формирање одговарајућих ветрозаштитних појасева уз
саобраћајнице.
Заштита од сувишних атмосферских вода обезбеђује
се постојећим отвореним каналима који се налазе по ободу
насеља дуж саобраћајница, као и поштовањем важећих
прописа приликом пројектовања и изградње, односно
реконструкције хидротехничких објеката.
Заштита од града се обезбеђује противградним
станицама. Ван обухвата Плана, а у непосредној близини
насеља, изграђена је противградна станица Љуково, која
је у надлежности Републичког хидрометеоролошког
завода Србије (РХМЗС). Према условима РХМЗС
изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од
противградних станица Сектора одбране од града, могућа
је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења
ове институције.

било које супстанце, која је штетна или разарајућа по
здравље људи и животну средину (тло, воду, ваздух,
биљни и животињски свет и др). Паркирање цистерни,
грађевинских и других машина и возила вршити само на
уређеним местима, уз предузимање посебних мера заштите
од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним дериватима.
Уредбом о разврставању објекта, делатности и
земљишта у категорије угрожености од пожара прописују
се основи, мерила и услови за категоризацију објеката,
делатности и земљишта према угрожености од пожара
у зависности од технолошког процеса који се у њима
одвија, врсте и количине материјала који се производи,
прерађује или складишти, врсте материјала употребљеног
за изградњу објеката, значаја и величине објеката и врсте
биљног покривача.
Субјекти заштите од пожара дужни су да
поступају у складу с обавезама утврђеним Законом о
заштити од пожара и прописима донесеним на основу
њега, да обезбеде примену планова заштите од пожара
и других аката и одговорни су за сваку активност, којом
мењају или могу променити стање и услове заштите од
пожара.
Запаљиви материјал не може се сместити на
простору који није удаљен најмање 6,0 m од објекта
или дела објекта, уколико то техничким прописима
није другачије одређено. У објектима и просторијама,
у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други
материјал (сировине, готови производи, амбалажа и
др), морају се обезбедити слободни пролази и прилази
справама и уређајима за гашење.
Резервоари и складишни простори за посуде са
запаљивим течностима, морају бити заштићени од свих
извора топлоте, са обезбеђеном хидрантском мрежом и
превозним апаратима за гашење пожара.
За планиране радне садржаје обезбедити следеће
услове:
-

редовно одржавати хигијену простора;

-

прилазе апаратима за гашење пожара држати увек
слободним и незакрченим;

-

ручне и превозне апарате за почетно гашење пожара
поставити на видно доступна места и користити их
само у сврху за коју су намењени;

-

редовно сервисирати, испитивати и одржавати
апарате у прописаним роковима;

-

редовно вршити пробе и контроле противпожарног
система;

-

противпожарне путеве за пролаз ватрогасних
возила одржавати чистим и проходним и забранити
задржавање и паркирање других возила;

-

електроинсталације

6.4.2. Акцидентне ситуације
Удес (акцидент) јесте изненадни и неконтролисани
догађај који настаје ослобађањем, изливањем или
расипањем опасних материја, обављањем активности
при производњи, употреби, преради, складиштењу,
одлагању или дуготрајном неадекватном чувању.
У случају непланираног загађења животне
средине неопходно је да се без одлагања предузму мере
ради смањења штете у животној средини или уклањања
даљих ризика, опасности и штете у животној средини.
У ове мере спадају превентивне мере заштите и мере
приправности и одговорности на удес.
У циљу превентиве од акцидентних ситуација
потребно је обезбедити услове за спречавање истицања
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редовно одржавани, контролисани и испитивани у
прописаним роковима од стране овлашћених лица;
-

редовно одржавати, контролисати и испитивати
громобранску инсталацију у складу са одговарајућим
прописима и стандардима.

С обзиром на могућност снабдевања природним
гасом, чији је саставни део метан који је високо запаљив
и лако сагорева, у простору котларнице не смеју се
налазити материје које повећавају опасност од пожара
или експлозија. Котлове је потребно сместити у одвојене
просторије са обезбеђеном вентилацијом. Такође,
обавезно је обезбедити одвод отпадних продуката
сагоревања вертикално навише, изнад крова објекта.
6.4.3. Ратна дејстава (одбрана)
За простор који је предмет израде Плана
детаљне регулације нема посебних услова и захтева за
прилагођавање потребама одбране земље коју прописују
надлежни органи.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама
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.
Склањање људи и материјалних добара обухвата
планирање склоништа, заклона или других заштитних
објеката, прилагођавање нових објеката као и објеката
погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање
и коришћење за заштиту људи од природних и других
несрећа.
Као други заштитни објекти користе се подрумске
просторије и друге подземне просторије у стамбеним
и другим зградама, прилагођене за склањање људи и
материјалних добара. Приликом изградње стамбених
објеката са подрумима и објеката у оквиру радних зона
(у којима ће боравити запослени), препорука је да се над
подрумским просторијама гради ојачана плоча која може
да издржи урушавање објекта.
Приликом коришћења склоништа за мирнодопске
потребе, не могу се вршити адаптације или
реконструкције које би утицале или би могле утицати
на исправност склоништа, нити се склоништа могу
користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске
и техничке услове.
6.5.
ПОСЕБНИ
УСЛОВИ
КОЈИМА
СЕ
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА
СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Стандардима приступачности се прописују
обавезне техничке мере и разрађују урбанистичкотехнички услови за планирање простора јавних,
саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката
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и пројектовање објеката, како новопројектованих, тако и
објеката који се реконструишу (стамбених, објеката за
јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима.
Објекти за јавно коришћење јесу: банке,
болнице, домови здравља, домови за старе, објекти
културе, објекти за потребе државних органа, органа
територијалне аутономије и локалне самоуправе,
пословни објекти, поште, рехабилитациони центри,
саобраћајни терминали, спортски и рекреативни објекти,
угоститељски објекти, хотели, хостели, школе и други
објекти.
Стандарди приступачности јесу обавезне техничке
мере, стандарди и услови пројектовања, планирања и
изградње, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци, старим особама
и особама са отежаним кретањем.
При планирању и пројектовању јавних,
саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објекта,
хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима
за јавно коришћење, морају се обезбедити услови за
несметано кретање особа са инвалидитетом, деце,
старих особа и особа са отежаним кретањем у простору,
у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама («Службени
гласник РС», бр. 22/15).
Обавезни елементи приступачности су:
-

елементи приступачности за савладавање висинских
разлика;

-

елементи приступачности кретања и боравка у
простору - стамбене зграде и објекти за јавно
коришћење;

-

елементи приступачности јавног саобраћаја.

7.
СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ПОТРЕБАН
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
У претходним поглављима Планом су дефинисани
услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску
комуналну инфраструктуру: јавне саобраћајнице,
водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску
мрежу, дистрибутивну гасоводну и топловодну мрежу и
електронску комуникациону мрежу.
За потребе издавања локацијских услова
и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити
одређени минимални степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта, који је неопходан за нормално
функционисање одређене намене.
Да би надлежни орган издао Локацијску дозволу
за парцеле у обухвату Плана које су предвиђене за
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изградњу, неопходно је да имају директан приступ јавној
саобраћајној површини, као и могућност прикључења
на водопривредну и електроенергетску инфраструктуру.
Сви радови на мрежама и системима
инфраструктуре изводиће се према условима и
сагласностима надлежних јавних комуналних предузећа.

-

реконструкција и доградња постојећих објеката
су дозвољени, уз примену правила грађења
дефинисаних овим Планом за одређену зону, под
условом да се тиме неће нарушити урбанистички
индекси и други параметри дефинисани Планом;

-

изузетно, реконструкција и доградња ће се дозволити
и ако нису испуњени услови прописани овим
Планом, ако се тиме обезбеђују основни минимални
санитарно-хигијенски услови за живот (купатило и
санитарни чвор).

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Општа правила грађења, која важе за све зоне и
целине у обухвату Плана, су следећа:
-

конструкцију
осцилацијама
7° MCS скале;

објеката
прилагодити
изазваним земљотресом јачине

-

спроводити мере и услове заштите природних и
радом створених вредности животне средине у
складу са Законом о заштити животне средине;

-

уколико се пре или у току извођења грађевинских
и других радова на простору обухваћеном овим
Планом наиђе на археолошко налазиште или
археолошке предмете, извођач радова је дужан
да одмах, без одлагања, прекине радове и о томе
обавести надлежни Завод за заштиту споменика
културе у Сремској Митровици и да предузме мере
да се налази не униште или оштете и да се сачувају
на месту и у положају у коме су откривени;

-

уколико се у току радова наиђе на природно добро
које је геолошко-палеонтолошког или минеролошкопетрографског порекла (за које се претпостави
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;

Петак, 01. јул.2016.

2.
ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО
ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА
СМЕРНИЦАМА ЗА ЊИХОВУ ИЗРАДУ
План детаљне регулације ће се радити уколико се
укажу потребе за:
-

новим разграничењем површина јавне намене од
осталих површина, као што је формирање нових и
проширење постојећих инфраструктурних уличних
коридора и раскрсница, у оквиру којих ће се
разрешити и нове трасе комуналне инфраструктуре;

-

део насеља за значајнију и обимнију нову изградњу
када је неопходно ближе прецизирати правила
регулације и градње због његовог значаја у окружењу;

-

случајеви кад је обавеза израде Плана детаљне
регулације прописана Законом из других разлога.

На основу наведених критеријума овим Планом
се утврђује обавеза израде следећих планова детаљне
регулације (за целе или делове) блокова 9, 12 и 13.
На графичком прилогу бр. 2.6. Спровођење плана
са поделом на блокове, приказане су урбанистичке
целине, укупно три, за које се предлаже даља планска
разрада, кроз израду планова детаљне регулације, због
потребе за разграничењем садржаја јавне намене од
осталих намена, као што је потреба за формирањем
нових уличних коридора до будућих радних садржаја и
насељског гробља.

-

при пројектовању и грађењу обавезно поштовати
одредбе Закона о заштити од пожара;

-

јавне површине и објекти јавне намене и за јавно
коришћење морају се пројектовати и градити тако да
особама са инвалидитетом, деци и старим особама
омогуће несметан приступ и кретање, у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама («Службени
гласник РС», бр. 22/15);

2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ

на парцелама на којима постоје објекти склони паду, а
које не испуњавају услове за изградњу новог објекта
по одредбама овог Плана, дозволиће се обнова
објекта (замена постојећег објекта новим објектом)
истог хоризонталног и вертикалног габарита и исте
намене, под условом да се новим објектом неће
угрозити објекти на суседним парцелама;

Смернице за израду наведених Планова детаљне
регулације, које нису дефинисане овим Планом, садржане
су у Правилнику о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу («Службени гласник РС», бр.
22/15) и могу се користити ако нису у супротности са
овим Планом.

-

Смернице за израду планова детаљне регулације,
правила уређења и грађења на локацијама за које је
прописана израда плана детаљне регулације и које ће се
у тим плановима користити, дефинисане су у правилима
уређења и грађења овог Плана и то за сваку намену
понаособ.
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Блок бр. 9
Намењен је радним површинама унутар самог
насеља.Пословне делатности које се могу дозволити су
изградња објеката и садржаја из области трговине на
мало и велико, угоститељства и услужних делатности:
мањи производни погони, производно занатство,
складиштења и трговине на велико и мало разнородних
делатности (индустријске робе, пољопривредне робе,
грађевинског материјала, хладњаче, силоси и сл.)
и пратећих садржаја, изложбено-продајни салони,
магацински простори, сервиси и услуге, као и остале
компатибилне делатности, које могу осигурати
прописане мере заштите животне средине, али и не
нарушавање намене становања у чијем окружењу се
налазе.

Намена и спратност:
-

пословни: макс. П+1+Пк;

производни: П (приземље), евентуално и више
ако то захтева технолошки процес производње;

Петак 01.јул.2016.

Блок бр. 12

Намењен је радним површинама. Планирана је
изградња мањих и средњих производних комплекса који
својом делатношћу и технолошким поступком захтевају
адекватну површину, добру саобраћајну опслуженост,
а не могу бити лоцирани у оквиру других насељских
структура.

Пословне делатности које се могу дозволити
су изградња објеката намењених за мање производне
погоне, производног занатства, складиштења на
велико, пољопривреде, мале привреде, трговине на
велико и мало, изложбено-продајне салоне, складишта
разнородних делатности (складишта за индустријску
робу, складишта за пољопривредну робу, складишта
грађевинског материјала, хладњаче, силоси и сл.),
магацинске просторе и пратеће садржаје, сервисе и
услуге, као и остале делатности, које могу осигурати
прописане мере заштите животне средине.

складишни: П, евентуално П+1 (приземље+једна
етажа);

Намена и спратност:

помоћни објекат макс. спратности П, а макс.
висине до 6,0 m.

-

Индекс заузетости парцеле: макс. 70%, у склопу
парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина.

производни:
П
(приземље),
П+1
(приземље+једна етажа); евентуално и више ако то
захтева технолошки процес производње;

Индекс изграђености парцеле: максимално 2,1.

Такође, дозвољава се изградња помоћних
објеката у функцији основне намене: портирнице,
чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе, магацини,
надстрешнице и објекти за машине и возила, колске
ваге, типске трафо-станице, производни енергетски
објекти обновљивих извора енергије снаге испод
10 MVA (Производни енергетски објекти могу бити
и главни објекти на парцели), објекти за смештај
електронске комуникационе опреме, котларнице,
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно
решење до прикључења на насељску канализациону
мрежу), бунари, ограде и сл.

пословни: макс. П+2+Пк;

складишни: П, евентуално П+1 (приземље+једна
етажа);
помоћни објекат макс. спратности П, а макс.
висине до 6,0 m.
Индекс заузетости парцеле: макс. 70%, у склопу
парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина.
Индекс изграђености парцеле: максимално 2,1.

Такође, дозвољава се изградња помоћних
објеката у функцији основне намене: портирнице,
чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе, магацини,
надстрешнице и објекти за машине и возила, колске
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ваге, типске трафо-станице, производни енергетски
објекти обновљивих извора енергије снаге испод
10 MVA (Производни енергетски објекти могу бити
и главни објекти на парцели), објекти за смештај
електронске комуникационе опреме, котларнице,
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно
решење до прикључења на насељску канализациону
мрежу), бунари, ограде и сл.
Блок бр. 13
Намењен је комуналној површини постојећег
насељског гробља и планираног проширења.
Намена: проширење постојећег гробља
60% површине гробља треба да буде намењено
гробним местима;
20% чини заштитни зелени појас и парковски
обликован простор;

Петак, 01. јул.2016.

и на основу постојећег планског документа који садржи
регулациону линију која се не мења.
2.4.
ПРАВИЛА
ЗА
ИЗГРАДЊУ,
РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ И
САНАЦИЈУ ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
У деловима за које је овим Планом утврђена
обавеза израде Плана детаљне регулације, а који имају
директан приступ на регулисану јавну површину –
саобраћајницу и за које постоје услови прикључења
објеката на инфраструктуру, до доношења одговарајућег
Плана могућа је градња објеката у складу са условима
и наменом дефинисаном Планом генералне регулације
насеља Љуково за одговарајућу намену, а уз претходну
израду урбанистичког пројекта којом ће се ближе
дефинисати предметна градња.
На простору за који је прописана обавеза израде
плана детаљне регулације, пре израде плана детаљне
регулације, дозвољена је изградња у смислу замене
грађевинског фонда, као и реконструкција и адаптација
постојећих објеката, чија је намена у складу са Планом,
тј. планираном претежном наменом.

-

16% су површине за саобраћајнице;

Обнова и реконструкција постојећих објеката
може се дозволити под следећим условима:

-

3% трг за испраћај;

-

замена постојећег објекта новим објектом може се
дозволити у оквиру услова датих овим Планом;

-

реконструкција постојећих објеката може се
дозволити ако се извођењем радова на објекту неће
нарушити услови дати овим Планом;

-

ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не
задовољава услове из овог Плана реконструкцијом
се не може дозволити доградња постојећег објекта.

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 2,0 m;
уз комплекс гробља треба уредити адекватан
простор за паркирање возила и бицикала, а гробље
опремити неопходном инфраструктуром (прикључак на
водовод, канализацију и електромрежу).

Неопходним
обимом
реконструкције
побољшање услова живота и рада сматра се:

за

- За стамбене грађевине:

2.2. ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

а) обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих
конструктивних делова грађевине у постојећем
габариту

Планови детаљне регулације доносиће се по
динамици коју Општина утврди.

б) реконструкција свих врста инсталација

2.3.
ЗАБРАНА ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
У ЦЕЛИНАМА ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ц) адаптација простора унутар постојећег габарита
д) доградњу санитарних просторија до 9 m2
- За остале грађевине:

Уколико је за подручје, на коме се налази
катастарска парцела за коју је поднет захтев за издавање
локацијских услова, предвиђена обавеза даље планске
разраде, а такав плански документ није донет, локацијски
услови се издају на основу подзаконског акта којим се
уређују општа правила парцелације, уређења и грађења,

а) обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих
конструктивних делова грађевине у постојећем
габариту
б) пренамена
простора
под
условом
да
новопланирана делатност не погоршава стање
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животне средине
ц) замена дотрајалих инсталација и уређаја
д) реконструкција саобраћајних и манипулативних
површина.
3.
ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА
ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА,
ОДНОСНО УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ
КОНКУРСА,
ПРОЈЕКТА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Израда урбанистичког пројекта, који ће
дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу
објеката, обавезна је у следећим случајевима:
-

за изградњу објеката и уређење комплекса када је
неопходно ближе прецизирати правила парцелације
и градње због значаја објеката и комплекса у
окружењу или због обима изградње;

-

за сложеније централне, спортско-рекреативне
или радне садржаје (за изградњу објеката за које
је Законом о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине предвиђено издавање
интегрисане дозволе)

-

за изградњу нових објеката у комплексима објеката
јавне (школа, амбуланта, верски објекат и сл.);

-

за грађевинску парцелу у оквиру зоне становања са
радом која се намењује за чисто пословање, односно
производњу.

На простору за који је прописана обавеза израде
урбанистичког пројекта, пре израде урбанистичког
пројекта, забрањена је градња нових објеката и извођење
радова којима се мења стање у простору.
На простору за који је прописана обавеза израде
урбанистичког пројекта, пре израде урбанистичког
пројекта, дозвољена је реконструкција и адаптација
постојећих објеката, у складу са условима из овог Плана,
а чија је намена у складу са планираном претежном
наменом.
На простору за који је прописана обавеза израде
урбанистичког пројекта, пре израде плана детаљне
регулације, дозвољено је инвестиционо и текуће
одржавање постојећих објеката чија намена није у складу
са планираном претежном наменом.
4.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА
У КОЈИМА ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ДИРЕКТНА
ПРИМЕНА ПЛАНА
4.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА
Делатности које се могу планирати на
површинама централних садржаја су из области:
пословно-административне делатности, делатности
из области образовања, здравства, социјалне заштите,
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културе, трговине на мало, угоститељства и туризма,
услужног занатства, услужних делатности, затим спорта
и рекреације, комуналних услуга, верских садржаја,
пословно-административне делатности и других
садржаја.
У зони централних садржаја примењиваће се
услови грађења дати овим Планом, у зависности од
основне намене објекта:
-

објекти јавне намене (дато у поглављу I тачка 4.);

-

породични објекат - стамбени, стамбено-пословни,
пословно-стамбени објекат (дато у поглављу II тачка
4.2.1.);

-

пословни (дато у поглављу II тачка 4.2.2.);

-

и помоћни објекат у складу са наменом главног
објекта на парцели.

Кроз израду урбанистичког пројекта могуће је
утврдити промену и прецизно дефинисање планиране
намене у оквиру предвиђених компатибилности
(пословни објекти, објекти трговине, услуге и сл.), а у
складу са Законом о планирању и изградњи.
4.2. ЗОНЕ СТАНОВАЊА
Зона становања је овим Планом дефинисана
као зона породичне стамбене изградње. С обзиром на
тренутне активности становништва и тенденцију за
већом улогом мале привреде и пољопривреде, размотрен
је и посебан облик становања: становање са могућношћу
бављења малом привредом и пољопривредом. За оба
типа становања дефинисана су правила грађења овим
Планом.
4.2.1. Породично становање
Врста и намена објеката
1.

Главни објекат:
Намена: стамбени, стамбено-пословни и пословностамбени објекат.
Врста: главни објекат може да се гради као
слободностојећи, двојни, као објекат у прекинутом
низу.

2.

Други објекат:
Намена: стамбени, стамбено-пословни и пословни
објекат.

3.

Економски објекат:
Намена: сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта,
пољски клозети, пушнице, сушнице, кош, амбар,
настрешница за машине и возила, магацини
хране, објекти намењени исхрани стоке и други
слични објекти неопходни за функционисање
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пољопривредног газдинства.
На грађевинској парцели намењеној породичном
становању за пољопривредна домаћинства у
оквиру економског дела парцеле даје се могућност
изградње производног односно пословног објекта,
а који је везан са услужним делатностима (пекаре,
мањи производни капацитети, занатске радионице,
складишта на мало, итд.) или пољопривредом
(откупне станице, стакленици, пластеници, итд.),
када просторне могућности парцеле то дозвољавају
и ако технолошки процес производње и пратеће
активности не угрожавају животну средину, тј. не
утичу на загађење земљишта, воде, ваздуха и не
стварају буку и вибрације и не ремете претежну
намену - становање.
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Објекти се граде на грађевинској линији или
унутар површине ограничене грађевинском линијом.
Главни објекат се предњом фасадом поставља на
грађевинску линију, која се најчешће поклапа са
регулационом линијом или се објекат повлачи у дубину
парцеле за највише 5,0 m од регулационе линије. У
изграђеним блоковима се удаљеност грађевинске од
регулационе линије утврђује на основу позиције већине
изграђених објеката (преко 50%).
Главни објекат се на парцели гради уз границу
парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације.
Изградња на парцели може се дозволити под
следећим условима:
-

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;

Врста: објекат се гради као слободностојећи или
као објекат у прекинутом низу.

-

основни габарит двојног објекта (без испада) може да
се дозволи на мин. 4,0 m од бочне границе парцеле;

За овај простор породичног становања основно
је да се у оквиру основног типа становања морају
обезбедити просторни услови и за обављање производних
активности.

-

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).

Врста: објекат се гради као слободностојећи или
као објекат у прекинутом низу.
4.

Помоћни објекат:
Намена:
гараже,
оставе,
летње
кухиње,
водонепропусна бетонска септичка јама, бунар,
ограда, трафо станица и сл. Оставе за огрев, гаража
и летња кухиња могу се планирати и у саставу
основног објекта или другог објекта на парцели.

Услови за формирање грађевинске парцеле
Услови за образовање 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
16,0 m (2х8,0 m), минимална површина је 400,0 m2
(2х200,0 m2).

-

за објекат у прекинутом низу минимална ширина
парцеле је 10,0 m, минимална величина парцеле је
300,0 m2.

Услови за образовање грађевинске парцеле
намењене породичном становању са пољопривредном
делатношћу (стамбени и економски део парцеле)
(породична пољопривредна газдинства) су следећи:
-

минимална ширина фронта парцеле је 15,0 m,
минимална површина парцеле је 600,0 m2.

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

За објекте који имају индиректну везу са
јавним путем (преко приватног пролаза), растојање од
регулационе линије се утврђује локацијским условима,
тако да буду испоштовани сви урбанистички параметри
дати овим Планом.
У складу са уобичајеним месним приликама
(очување традиционалне урбане матрице) дозвољено
је изградњу нових објеката ускладити са постојећим
стањем у предметном делу насеља (улице, блока).
Највећи дозвољени индекс заузетости или
изграђености грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости грађевинске
парцеле: 40%
Максимални индекс изграђености грађевинске
парцеле: 1,2.
Највећа дозвољена спратност или висина
објеката
Дозвољена спратност главног објекта је
максимално П+1+Пк. Укупна висина објекта не може
прећи 12,0 m.
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Дозвољена спратност другог објекта је
максимално П+1. Укупна висина објекта не може прећи
9,0 m.
Дозвољена спратност економског објекта је макс.
П, а максимална укупна висина објекта не може прећи
7,0 m.
Дозвољена спратност помоћног објекта је макс. П,
а макс. висине до 4,0 m.
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 максимално 1,2 m виша
од коте нивелете јавног или приступног пута, ако је
кота приземља виша она се решава у оквиру габарита
објекта,

-

кота приземља за послове, производне и складишне
објекте максимално 0,2 m виша од коте нивелете
јавног или приступног пута; ако је кота приземља
виша она се решава у оквиру габарита објекта,

-

високо приземље подразумева део објекта над
сутереном, кота пода макс. 2,2 m од планиране коте
уличног тротоара,

-

висина назитка стамбене поткровне етаже износи
највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне косине.

За све врсте објеката дозвољена је изградња
подрумске етаже, односно сутеренске етаже, ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта
од других објеката, осим објеката у низу је минимално
4,0 m (основни габарит са испадом).
На истој грађевинској парцели могућа је
изградња и другог стамбеног објекта, односно стамбенопословног, пословно-стамбеног или пословног, уколико
то дозвољава величина парцеле (под условом да се могу
задовољити овим Планом прописани урбанистички
параметри).
Други, економски и помоћни објекти 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.
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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 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 постави на регулационој линији).
Ако се у сутеренској етажи (уколико ако 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 10,0 m од бунара, минимум
2,5 m од уличне регулационе линије, односно 3,0
m од осталих граница парцеле (међа), а минимум
5,0 m од свих стамбених објеката.
Удаљеност економског објекта - силоса од других
објеката не може бити мања од половине висине силоса.
Удаљеност економског објекта - сточне стаје од
било ког стамбеног, пословног и производног објекта
не може бити мања од 15,0 m (у складу са санитарнохигијенским условима и условима заштите животне
средине).
Удаљеност економског објекта - ђубриште и
пољски клозет од стамбеног, пословног, производног
и неких економских објекта (у складу са санитарнохигијенским условима и условима заштите животне
средине) и бунара је мин. 25,0 m. Ђубриште се гради на
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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.
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.

Петак, 01. јул.2016.

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,

За грађевинску парцелу у оквиру ове зоне
обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 2,5 m.

-

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

За грађевинску парцелу намењену породичном
становању пољопривредног типа колско-пешачки
прилаз је мин. ширине 4,0 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.

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.
При обезбеђењу прилаза парцели забрањено је
затрпавање уличних канала. Обавезно оставити пропуст
за атмосферску воду.

За грађевинску парцелу на којој се планира
изградња пословног објекта мора се обезбедити колскопешачки прилаз мин. ширине 3,5 m 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 ремете коришћење јавне површине, функционисање
саобраћаја и услови окружења.

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.

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).
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

Отворене спољне степенице не смеју прелазити
регулациону линију, односно могу се постављати на
предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена
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у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које
савлађују висину 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.

Врста и намена објеката
Пословне делатности које се могу дозволити су из
области: трговине на мало и велико, производње и
прераде мањег обима, угоститељства и услужних
делатности, стакленика изложбено-продајних салона,
складишта разнородних делатности (складишта
за пољопривредну робу, хладњаче, силоси и сл.),
магацинских простора и пратећих садржаја, сервиса и
услуга, као и осталих делатности, које могу осигурати
прописане мере заштите животне средине.
1.

Врста: главни објекат може да се гради као
слободностојећи или као објекат у прекинутом
низу.
2.

Врста: објекат се гради као слободностојећи или као
објекат у прекинутом низу.
3.

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.
Обавезна 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.
4.2.2. Становање са радом
Површине намењене становању са радом
(види графички прилог бр. 2.3.) предвиђене су за
оне делатности које не могу бити лоциране у оквиру
других насељских структура (већи проценат буке, већа
саобраћајна фреквенција, итд.).

Економски објекат:
Намена: сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта,
пољски клозети, пушнице, сушнице, кош, амбар,
настрешница за машине и возила, магацини хране,
објекти намењени исхрани стоке, млекара и други
слични објекти.

Површинске воде са грађевинске парцеле не
могу се усмеравати према другој парцели. Површинске
воде са парцеле одводити слободних 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

Главни објекат:
Намена: стамбени, пословни, производни или
складишни објекат, као и изградња у комбинацијама
(стамбено-пословни,
пословно-стамбени,
пословно-производни,
пословно-складишни,
производно-складишни и пословно-производноскладишни објекат).

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 одвођење атмосферских
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

Петак 01.јул.2016.

Помоћни објекат:
Намена:
гаража,
летња
кухиња,
остава,
водонепропусна бетонска септичка јама, бунар,
ограда, трафо станица и сл.
Врста: објекат се гради као слободностојећи или као
објекат у прекинутом низу.

Објектима за складиштење сматрају се све врсте
складишта:
полуотворене
и
затворене
хале,
надстрешнице, силоси, трапови, подна складишта,
хладњаче и др.
Услови за формирање грађевинске парцеле
Услови за формирање грађевинске парцеле у оквиру
зоне становања са радом:
−

за парцеле намењене становању: 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.
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Положај објеката у односу на регулацију и у
односу на границе парцеле

Дозвољена спратност пословног објекта је макс.
П+1. Укупна висина објекта је максимално 9,0 m.

Објекти се граде на грађевинској линији или
унутар површине ограничене грађевинском линијом.
Главни објекат се предњом фасадом поставља на
грађевинску линију, која се најчешће поклапа са
регулационом линијом или се објекат повлачи у дубину
парцеле за највише 5,0 m од регулационе линије. У
изграђеним блоковима се удаљеност грађевинске од
регулационе линије утврђује на основу позиције већине
изграђених објеката (преко 50%).

Дозвољена спратност производног и складишног
објекта је макс. П. Укупна висина објекта је максимално
6,0 m.

Главни објекат се на парцели гради уз границу
парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације.
Изградња на парцели може се дозволити под
следећим условима:

Дозвољена спратност економског објекта је макс.
П+Пк, с тим да се поткровна етажа користи као остава,
тј. складишни простор, а максимална укупна висина
објекта не може прећи 8,0 m.
Дозвољена спратност помоћног објекта је макс.
П, а макс. висине до 6,0 m.
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,

-

− Основни габарит слободностојећег објекта (без
испада) може да се дозволи на мин. 3,0 m од
границе парцеле претежно јужне (односно источне)
оријентације.

кота приземља може бити максимално 1,2 m виша
од коте нивелете јавног или приступног пута, ако је
кота приземља виша она се решава у оквиру габарита
објекта,

-

− 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).

кота приземља за послове, производне и складишне
објекте максимално 0,2 m виша од коте нивелете
јавног или приступног пута; ако је кота приземља
виша она се решава у оквиру габарита објекта,

-

високо приземље подразумева део објекта над
сутереном, кота пода макс. 2,2 m од планиране коте
уличног тротоара,

-

висина назитка стамбене поткровне етаже износи
највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне косине.

− Основни габарит слободностојећег објекта (без
испада) може да се дозволи на мин. 1,5 m од границе
парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације, односно, основни габарит са испадима
не може прећи границу парцеле.

У складу са уобичајеним месним приликама
(очување традиционалне урбане матрице) дозвољено
је изградњу нових објеката ускладити са постојећим
стањем у предметном делу насеља (улице, блока).
Изградња пословних/производних објеката и
објеката у комбинацијама, на парцели може се дозволити
под истим условима као и за породичне стамбене
објекте.
Највећи дозвољени индекс заузетости или
изграђености грађевинске парцеле
Максимални
парцеле: 60%

индекс

заузетости

грађевинске

Максимални индекс изграђености грађевинске
парцеле: 1,8.
Највећа дозвољена спратност или висина
објеката
Дозвољена спратност стамбеног објекта је
максимално П+1+Пк. Укупна висина објекта не може
прећи 12,0 m.

За све врсте објеката дозвољена је изградња
подрумске етаже, односно сутеренске етаже, ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
Удаљеност слободностојећег објекта од других
објеката, осим објеката у низу је минимално 4,0 m
(основни габарит са испадом).
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 пословни 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
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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.

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.

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 се гаража постави на регулационој линији).

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.

Ако се у сутеренској етажи (уколико ако 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 традиционалне 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 10,0 m од бунара, минимум
2,5 m од уличне регулационе линије, односно 3,0
m од осталих граница парцеле (међа), а минимум
5,0 m од свих стамбених објеката.
Удаљеност економског објекта - силоса од других
објеката не може бити мања од половине висине силоса.
Удаљеност економског објекта - сточне стаје од
било ког стамбеног, пословног и производног објекта
не може бити мања од 15,0 m (у складу са санитарнохигијенским 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 санитарнохигијенским 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

Ако се грађевинска парцела у оквиру зоне
становања са радом намењује за чисто пословање,
односно производњу, обавезна је израда урбанистичког
пројекта уз услов да објекти својом делатношћу не
угрожавају животну средину. Услови за изградњу
објеката на парцели су дати у овом Плану за зону
становање.
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.
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/производног објекта мора се
обезбедити колско-пешачки прилаз мин. ширине 3,5 m
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 пословног, односно производног
простора, тј. у складу са важећим прописима који
одређену делатност уређују. За пословне/производне
објекте на грађевинској парцели обезбедити потребан
број паркинг места, у складу са прописима за одређену
намену.
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 ремете коришћење јавне површине, функционисање
саобраћаја и услови окружења.
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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). Одвођење 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 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
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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 одвођење 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 слободни, 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 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.
4.3. ЗОНА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ, ТУРИЗМА И
ЗЕЛЕНИЛА
Ближи услови за изградњу прописани су
правилницима који дату област регулишу. Задржава се
постојећи комплекс фудбалског терена уз могућност
изградње нових и реконструкцију постојећих садржаја.
Могу се градити објекти или комплекси у
функцији туризма (екотуризам, спортско-рекреативни
туризам, сеоски, излетнички, културно-манифестациони
и сл.), спорта и рекреације (отворени и затворени
спортско-рекреативни уређени простори, са санитарним
просторијама,
осталим
пратећим
просторијама,
садржајима за најмлађе и сл.), образовања и културе
(школа у природи, летња позорница, амфитеатар и сл.),
као и мотели, ловачки домови, ресторани и слични
садржаји и пословни објекти (трговина на мало,
угоститељски објекти и услужни садржаји намене
компатибилне са основном наменом комплекса).
Величина парцеле мора бити довољна да прими
све планиране садржаје основне намене, као и пратеће
садржаје, уз обезбеђење дозвољеног индекса заузетости
или индекса изграђености, при чему комплекс намењен
спорту и рекреацији може бити на једној или више
грађевинских парцела.
Индекс заузетости парцеле је максимално 30%.
Индекс изграђености парцеле је максимално 0,80.
У склопу парцеле обезбедити мин. 40% уређених
зелених површина.
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност. Објекти су спратности:
−

објекти у функцији спорта и рекреације су
спратности макс. П+1 или укупне висине макс.
9,0 m, с тим да могу бити и виши, ако то изискују
функционални захтеви (спортска сала, базен и сл.),
али не виши од 12,0 m;

−

угоститељски, услужни и пословни објекти су
спратности макс. П+1 или укупне висине макс. 9,0
m;

−

помоћни објекти макс. спратности П, а макс.
висине до 6,0 m.

Дозвољава се изградња помоћних објеката у
функцији основне намене: гараже, оставе, гардеробе
и свлачионице, купатила и тоалети, трибине и
надстрешнице, водонепропусне бетонске септичке јаме
(као прелазно решење до прикључења на несељску
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канализациону мрежу), бунари, ограде, трафо-станице
и сл.
Комплекси намењени спорту, рекреацији и
туризму морају бити опремљени неопходном комуналном
инфраструктуром и санитарно-техничким уређајима, а
архитектонска обрада ових објеката може се третирати
слободно, са циљем да се уклопе у околни пејсаж.
У оквиру комплекса обезбедити довољан број
паркинг површина за очекиван број посетилаца и
запослено особље, обезбедити потребне сервисне
саобраћајнице као и прилазе возилима специјалне
намене.
Правила за озелењавање дата су у поглављу I
тачка 5.6.
4.4.
ЗОНА
ИНФРАСТРУКТУРНИХ
КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА

И

У ову категорију површина сврстани су сви они
садржаји који су или ће бити намењени за постизање
програмираног нивоа комуналне опремљености који
ће обезбедити услове за несметано и квалитетно
функционисање основних намена као и насеља у
целини.
Правила грађења за објекте и површине у зони
инфраструктурних и комуналних површина дата
су за сваку намену понаособ у поглављу I тачка 5.
Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу
инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење.
5.
ПРИКАЗ
ОСТВАРЕНИХ
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТ
Нумерички показатељи заступљености појединих
површина претежне намене у насељу Љуково дати
су и процентуално приказани у табели са билансом
површина.
Урбанистички параметри и капацитети уређења
и грађења основних и компатибилних садржаја на
појединачној парцели грађевинског земљишта у зонама
претежне намене дати су у правилима уређења и
правилима грађења за сваку зону понаособ. Наведени
урбанистички параметри и капацитети у потпуности
су усаглашени са урбанистичким параметрима и
капацитетима Правилника о општим условима за
парцелацију регулацију и изградњу (“Службени гласник
РС”, бр. 22/15).
6. ПРИМЕНА ПЛАНА
Изградња саобраћајница и друге енергетске
и комуналне инфраструктуре у коридору јавних
површина, на подручју за које је утврђена обавезна
израда детаљног плана, до доношења детаљног плана
вршиће се на основу услова дефинисаних Планом
генералне регулације насеља Љуково.
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Постојеће грађевине, легално изграђене, као и
објекти који су изграђени пре доношења Плана, а чија је
намена у супротности са наменом површина утврђеним
овим планом, могу се санирати и реконструисати у
обиму неопходном за побољшање услова живота и рада,
а до привођења планираној намени
Доношењем овог Плана престаје да важи следећи
плански документ:

Петра Првог, катастарска парцела 3630 КО Инђија.
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у
правцу југозапада пресецајући катастарску парцелу
3630 КО Инђија, потом прати северозападну међу
катастарских парцела 464/3, 464/2 и 464/1 КО Инђија, а
онда пресецајући катастарску парцелу 3641 КО Инђија
долази до тачке број 3, на источној међи катастарске
парцеле 584/1 КО Инђија.

насеље
Срема»,

Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу
северозапада пратећи источну међу катастарске парцеле
584/1 КО Инђија до тачке број 4, на тромеђи катастарских
парцела 584/1, 3641 и 44 КО Инђија.

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

Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу
југозапада пратећи југоисточне међе катастарских
парцела 44, 45/1, 45/2, 47/8 и 47/3 КО Инђија, а потом сече
катастарску парцелу 692 КО Инђија, Улица Милетићева
до тачке број 5, на осовини Милетићеве улице.

-

Урбанистичко уређајна основа за
Љуково («Службени лист општина
бр. 5/95 и 23/03).

Петак, 01. јул.2016.

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:35-168/2016-I                                                                        
Дана:01.јула 2016.године                                                                                                                 
И н ђ и ј а       				
                                                                         Председник
Милан Предојевић с.р.
---------------------839
На основу члана 35. став 7. и члана 46. став 1.
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 –
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС,
98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. Статута
општине Инђија (‘’Слуужбени лист општине Инђија’’
број 9/2013), Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 01.јула 2016. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА БРОЈ
44 У ИНЂИЈИ
Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Измена и
допуна Плана детаљне регулације блока број 44 у
Инђији (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Oбухват Плана детаљне регулације дефинисан је
на следећи начин:
Опис границе плана почиње тачком број 1 која
се налази на катастарској парцели 3629 КО Инђија, на
пресеку осовина Улице краља Петра Првог и Улице цара
Душана.
Од тачке број 1 граница иде у правцу југоистока
пратећи осовину Улице краља Петра Првог, катастарске
парцеле 3629 КО Инђија и 3630 КО Инђија, у дужини
од око 503.0 m до тачке број 2, на осовини Улице краља

Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу
северозапада пратећи осовину Милетићеве улице,
катастарска парцела 3636 КО Инђија, у дужини од око
400.0 m, до тачке број 6, на пресеку осовина улица
Милетићеве и Цара Душана, катастарска парцела 3632
КО Инђија.
Након тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу
североистока пратећи осовину Улице цара Душана,
катастарска парцела 3632 КО Инђија, у дужини од око
209.0 m, до тачке број 1, почетне тачке описа.
Укупна површина обухвата Плана детаљне
регулације износи 8.83 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење
обухваћеног простора дефинисани су Планом генералне
регулације насеља Инђија (‘’Службени лист општина
Срема’’, број 14/06 и 30/11), према којем блок 44 припада
централној зони насеља Инђија, за који је утврђена
следећа намена: пословање, вишепородично становање,
изградња објеката јавне намене и др.
Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне
регулације јесте стварање просторне могућности
за изградњу комплекса тржног центра са пратећим
садржајима у предметном блоку, као и преиспитивање
планираних намена, регулационо-нивелационог плана,
грађевинских линија, мреже и објеката инфраструктуре,
локација за јавне површине, садржаје и објекте, као и
уређење зелених површина.
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Члан 5.

План детаљне регулације ће садржати нарочито:
1.границу плана и обухват грађевинског подручја,
поделу простора на посебне целине и зоне;
2.детаљну намену земљишта;
3.регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
4.нивелационе коте улица и јавних површина
(нивелациони план);
5.попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
6.коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру;
7.мере заштите културно-историјских споменика и
заштићених природних целина;
8.зоне за које се обавезно доноси план детаљне
регулације са прописаном забраном изградње до
његовог доношења;
9.локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат или расписује конкурс;
10.правила уређења и правила грађења по целинама и
зонама;
11.друге елементе значајне за спровођење плана детаљне
регулације.
Члан 6.
Обрађивач Плана детаљне регулације је ЈП
‘’Завод за урбанизам Војводине’’ Нови Сад, који
је дужан да нацрт плана изради у року од 3 месеца
од достављања оверених ажурних катастарскотопографских планова, Извештаја о обављеном раном
јавном увиду и прибављања услова од надлежних
органа и организација, а све у складу са Уговором о
изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за
блок број 44 у Инђији, број 35-90/2016-II од 22.03.2016.
године, закљученог између: Општине Инђија, ‘’GOLD
INVEST PLUS’’ д.о.о. Инђија и ЈП ‘’Завод за урбанизам
Војводине’’ Нови Сад.
Члан 7.
Средства за израду Измена и допуна Плана
детаљне регулације блока број 44 у Инђији обезбедиће
Инвеститор – ‘’GOLD INVEST PLUS’’ д.о.о. Инђија,
Улица Југ Богданова број 105, кога заступа Паповић
Владимир, а на основу Уговора број 35-90/2016-II од
22.03.2016. године.
Члан 8.
Саставни део ове Одлуке је Решење о
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину Измена и допуна Плана
детаљне регулације блок број 44 у Инђији, донето након
спроведеног поступка од стране Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне
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средине Општинске управе општине Инђија, које ће
заједно са Одлуком бити објављено у ‘’Службеном
листу општине Инђија’’.
Члан 9.
Након доношења Одлуке о измени и допуни Плана
детаљне регулације блока број 44 у Инђији организује се
рани јавни увид, ради упознавања јавности са општим
циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за
развој просторне целине, могућим решењима за урбану
обнову, као и ефектима планирања.
Рани јавни увид се оглашава седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и
у електронском облику, на интернет страници Општине
Инђија, и траје 15 дана од дана објављивања.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на
јавни увид у просторијама Скупштине општине Инђија,
Улица цара Душана број 1, Инђија.
Подаци о начину излагања нацрта плана детаљне
регулације на јавни увид и трајању јавног увида огласиће
се у дневном и локалном листу и локалним средствима
информисања.
Члан 10.
Елаборат Измена и допуна Плана детаљне
регулације израдиће се у 5 (пет) примерака оригинала
у аналогном и 5 (пет) примерка у дигиталном облику,
од чега ће по овери један примерак плана у аналогном и
један примерак плана у дигиталном облику задржати за
своју архиву Инвеститор и Завод, а преостали примерци
ће бити испоручени Општини.
Члан 11.
До ступања на снагу Плана детаљне регулације,
ако нема промена у регулацији, услови за уређење и
изградњу на грађевинском земљишту, у блоку број 44,
одвијаће се према Плану детаљне регулације блока број
44 у Инђији (‘’Службени лист општина Срема’’, број
30/11).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-169/2016-I                                                                                                 
Дана: 01.јула 2016.године  
И н ђ и ј а         					
Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

Петак, 01. јул.2016.
Службени лист општина Инђија
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ШИРИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА БРОЈ 44 У ИНЂИЈИ

NAMENA POVR[INA I OBJEKATA

ZONA CENTRA (uprava, poslovawe, stanovawe)

CENTRALNE AKTIVNOSTI

PORODI^NO STANOVAWE SA RADOM

PORODI^NO STANOVAWE (REZIDENCIONALNO)

PORODI^NO STANOVAWE

ME[OVITO STANOVAWE

VI[EPORODI^NO STANOVAWE

KOMPLEKS DOMA ZDRAVQA

KOMPLEKS [KOLE

KOMPLEKS DE^IJE USTANOVE

JAVNE SLU@BE

STANOVAWE

RAD

RADNE POVR[INE

TURISTI^KO SPORTSKO REKREATIVNE POVR[INE

ZELENILO I REKREACIJA

PARK I SKVER

ZA[TITNO ZELENILO

VODOSNABDEVAWE

KOMUNALNE POVR[INE

URE\AJ ZA PRE^I[]AVAWE OTPADNIH VODA

POTOK

MIKROAKUMULACIJA "IN\IJSKI POTOK"

KOMPLEKS TRAFOSTANICE

KOMPLEKS GRMS

KOMPLEKS JKP KOMUNALAC-ROBNA PIJACA

ZELENA PIJACA

DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA

GROBQE

RASADNIK

KOMPLEKS VERSKOG OBJEKTA

OSTALE POVR[INE

BROJ BLOKA

BROJ BLOKA ZA KOJI JA OBAVEZNA URBANISTI^KA RAZRADA

INFRASTRUKTURNI KORIDOR

45

GRANICA GRA\EVINSKOG REONA (GP IN\IJA 1997)

46

PREDLOG GRANICE GRA\EVINSKOG REONA

GRANICA GRA\. ZEMQI[TA IZVAN GRANICE GRA\. REONA

GRANICA KATASTARSKE OP[TINE
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-131/2016-IV-02
Датум: 08.06.2016. године
И   Н   Ђ   И   Ј   А
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’,
број 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник Републике
Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11,
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13
- Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 14. Одлуке о
Општинској управи општине Инђија (‘’Службени лист
општина Срема’’, број 25/08, 23/09 и 30/11 и ‘’Службени
лист општине Инђија’’, број 7/12, 5/14 и 2/15), Одељење
за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Инђија,
дана 08.06.2016. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА БРОЈ
44 У ИНЂИЈИ
1.
За Измене и допуне Плана детаљне регулације
блока број 44 у Инђији неће се приступити изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину.
2.
Измена и допуна Плана детаљне регулације
блока број 44 у Инђији је врста урбанистичког плана
којим ће се детаљније разрадити уређење и градња
простора, како је дефинисано Планом генералне
регулације насеља Инђија (‘’Службени лист општина
Срема’’, број 14/06 и 30/11). Намена површина Измена
и допуна Плана детаљне регулације блока број 44 у
Инђији биће усклађена са наменом површина која
је дефинисана у оквиру Плана генералне регулације
насеља Инђија (‘’Службени лист општина Срема’’, број
14/06 и 30/11).
3.
Како је Измена и допуна Плана детаљне
регулације блока број 44 у Инђији на хијерархијски
нижем нивоу од Плана генералне регулације насеља
Инђија (‘’Службени лист општина Срема’’, број 14/06
и 30/11), могу се примењивати одредбе Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
генералне регулације насеља Инђија на обухват Измена
и допуна Плана детаљне регулације блока број 44 у
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Инђији, без израде Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
4.
Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
послове и заштиту животне средине, узимајући у обзир
податке наведене у овом Решењу, утврдило је да Измене
и допуне Плана детаљне регулације блока број 44 у
Инђији предвиђају мање измене намене површина Плана
детаљне регулације блока број 44 у Инђији (‘’Службени
лист општина Срема’’, број 30/11), те је применом
критеријума прописаних Законом о стратешкој процени
утицаја на животну средину (‘’Службени гласник РС’’,
број 135/04 и 88/10), одлучило да се за предметни план
не приступа изради Извештаја о стратешкој процени.
5.
Ово Решење чини саставни део Одлуке о измени
и допуни Плана детаљне регулације блока број 44 у
Инђији и објављује се у ‘’Службеном листу општине
Инђија’’.
Образложење
Изради предметног Плана приступиће се на
основу Одлуке о измени и допуни Плана детаљне
регулације блока број 44 у Инђији.
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине, имајући у виду
планиране намене којима су планирани будући развојни
пројекти одређени прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину, утврдило је да
предметни план не представља оквир, односно не
очекује се одобравање будућих развојних пројеката
већег капацитета одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, предвиђа
се коришћење мањих површина на локално нивоу, те
применом критеријума утврђених Законом утврдило да
не постоји потреба израде стратешке процене утицаја
на животну средину у смислу члана 5. став 2. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину
(‘’Службени гласник РС’’ број 135/2004 и 88/2010).
Како ће Измене и допуне Плана детаљне
регулације блока број 44 у Инђији бити у складу
са Планом генералне регулације насеља Инђија
(‘’Службени лист општина Срема’’, број 14/06 и 30/11)
могу се примењивати одредбе Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана генералне
регулације насеља Инђија, без израде Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину Измена
и допуна Плана детаљне регулације блока број 44 у
Инђији.
Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (‘’Службени
гласник РС’’ број 135/2004 и 88/2010), Одељење за
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Инђија
је надлежним предузећима и институцијама доставило
предлог Решења о неприступању изради Извештаја
о стратешкој процени утицаја на животну средину
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предметног плана.
У прописаном року, а у складу са чланом 11. став
3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (‘’Службени гласник РС’’ број 135/2004
и 88/2010), пристигла су мишљења: Одељења за
урбанизам, комунално-стамбене послове – послови
заштите животне средине Општинске управе општине
Инђија, број 501-18/2016-IV-02 од 18.05.2016. године,
ЈП ‘’Ингас’’ Инђија, број 020/16-К од 20.05.2016.
године, Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија, број 350-11/2016-1 од 26.05.2016. године и
‘’Телеком Србија’’ а.д., И.Ј. Сремска Митровица, број
7069-194317/1-2016 од 07.06.2016. године, којима се даје
сагласност на предлог Решења о неприступању изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину предметног плана.
На основу наведеног, као и узимајући у обзир
достављена мишљења надлежних предузећа и
институција, Одељење за урбанизам, комунално –
стамбене послове и заштиту животне средине донело је
решење као у диспозитиву.
Начелник
дипл.инж.саоб. Дејан Дмитровић,с.р.
----------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/ 14) и члана 36. и 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђија- пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 01.јула 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА
СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ И  НАКНАДАМА ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се право одборника
на накнаду за обављање одборничке дужности, право
на накнаду за обављање дужности чланова сталних
радних тела Скупштине општине и право на накнаду за
обављање дужности чланова Општинског већа, висина
накнаде и друга питања од значаја за остваривање
права на накнаду трошкова који настану у обављању
наведених дужности.
Члан 2.
Одборник има право на накнаду за вршење
одборничке дужности, у месечном нето износу
од 15.000,00 динара, од дана потврђивања до дана
престанка мандата у Скупштини општине.		
Одборник има право и на накнаду за учешће
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у раду на седници Скупштине општине, у висини од
5% од просечне месечне нето зараде по запосленом
у Републици Србији, према последњем објављеном
податку републичког органа надлежног за послове
статистике, за сваку одржану седницу.
Накнада из става 2. овог члана, исплаћује се
одборнику ако је присуствовао седници Скупштине
општине, а на основу евиденције о присутности
одборника на седници, коју оверава секретар Скупштине
општине.
Члан 3.
Члановима сталних радних тела Скупштине
општине, за време проведено на седницама сталних
радних тела, припада накнада у износу од 50% од износа
утврђеног у члану 2. став 2. ове Одлуке.
Члан 4.
Члан Општинског већа за обављање дужности у
Општинском већу, има право на месечну накнаду у нето
износу од 15.000,00 динара.
Члан Општинског већа, за време проведено на
седници Општинског већа, има право на накнаду за
сваку одржану седницу у висини од 5% од просечне
месечне нето зараде по запосленом у Републици Србији,
према последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике.
						
Члан 5.
Накнаде из члана 2. 3. и 4. ове Одлуке, исплаћују
се у последњој недељи текућег месеца, за претходни
месец.
Члан 6.
Одборници и чланови Општинског већа, имају
право на накнаду трошкова службеног пута за потребе
општине, у складу са посебним прописима којима се
уређује то питање.
Члан 7.
Одборницима и члановима сталних радних тела
Скупштине општине и члановима Општинског већа,
припада накнада трошкова превоза за присуствовање
на седницама, у висини превозне карте у аутобуском
саобраћају.
Члан 8.
Накнаду за рад члановима повремених радних
тела Скупштине општине и стручних комисија које
образује Скупштина општине, утврђује Комисија за
кадровска и административна питања, својим актом.
Члан 9.
Средства за накнаде одборницима, члановима
сталних радних тела Скупштине општине и члановима
Општинског већа, обезбеђују се у буџету општине
Инђија.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о накнадама одборника и чланова сталних
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радних тела Скупштине општине и чланова Општинског
већа општине Инђија („Службени лист општина
Срема“, број 26/04, 13/05, 28/05, 28/06, 20/07, 12/09 и
„Службени лист општине Инђија“, број 12/12).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:43-1/2016-I                                                                                    
Дана:01.јула 2016.године
Инђија                                                                                               
Председник
Милан Предојевић с.р.
---------------------842
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став
1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), а у вези члана
10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације („Службени гласник РС“, број 98/10), члана
37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђија - пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13)
и члана 3. став 1. алинеја 4. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 1/12),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној01.јула 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ  ИНЂИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу координације и
руковођења заштитом и спасавањем у ванредним
ситуацијама, у складу са законом, као оперативно
и стручно тело, образује се Општински штаб за
ванредне ситуације општине Инђија, уређује се састав,
надлежност, организација и друга питања од значаја за
рад истог. (у даљем тексту: Општински штаб).
Члан 2.
Општински штаб чине командант штаба,
заменик команданта штаба, начелник и чланови штаба.
Командант Општинског штаба је педседник
општине Инђија, по положају.
Заменик команданта Општинског штаба
је заменик председника општине Инђија или члан
Општинског већа општине Инђија, по положају.
Начелник Општинског штаба је руководилац
надлежне службе или један од руководиоца односно
представник подручне организационе јединице кога он
предложи за постављење.
Чланови Општинског штаба су:
1. чланови Општинског већа општине Инђија у
чијем делокругу су послови из области здравља,
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пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада и
социјалне политике, заштите животне средине;
2. представници Општинске управе општине Инђија
у чијем делокругу су послови из области саобраћаја,
грађевине, енергетике, јавног информисања, трговине и
услуга;
3. руководиоци јавних предузећа, привредних друштава,
руководиоци организационих јединица одбране,
полиције, хуманитарних организација, удружења
грађана, других правних лица и установа у чијем
делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање
у ванредним ситуацијама.
Члан 3.
Општински штаб именује и разрешава Скупштина
општине.
Општински штаб чине:
1. Владимир Гак, председник општине - командант
Општинског штаба;
2. Драгана Радиновић, заменик председника општине заменик команданта Општинског штаба;
3. Милан Вуковић, МУП РС, Сектор за ванредне
ситуације, Сремска Митровица, инспектор цивилне
заштите за општину Инђија - начелник Општинског
штаба;
4. Милан Предојевић, предсник Скупштине општине члан;
5. Ђорђе Димић, заменик председника Скупштине
општине - члан;
6. др Мирослав Књиса, члан Општинскг већа општине
Инђија - члан;
7. Драган Равић, члан Општинскг већа општине Инђија
- члан;
8. Немања Дедеић, члан Општинскг већа општине
Инђија - члан;
9. Александар Банић, начелник Општине управе
општине Инђија - члан;
10. Горан Костић, начелник Полицијске станице Инђија
- члан;
11. Драгољуб Трифуновић, в.д. директор ЈКП „Водовод
и канализација“ Инђија - члан;
12. Милан Радић, в.д. директор ЈКП „Комуналац“
Инђија - члан;
13. Зоран Милићевић, в.д. директор „Дирекције за
изградњу општине Инђија ЈП“ - члан;
14. Душан Лемаић, в.д. директор ЈП „Ингас“ Инђија
- члан;
15. Мирела Седлан, секретар Општинске организације
Црвеног крста Инђија - члан;
16. Богдан Чинку, директор ПЈ „Електровојводина“
Инђија - члан;
17. Милан Кнежевић, руководилац Ватрогасне јединице
Инђија - члан;
18. Тијана Дошен, начелник Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне
средине - члан;
19. Соња Радосављевић, директор Центра за социјални
рад „Дунав“ Инђија - члан;
20. Миле Бодрожић, директор Агенције за ИТ, ГИС и
комуникације општине Инђија - члан и
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21. Немања Милојевић, Кабинет председника Општине
Инђија - члан.
Члан 4.
Општински штаб може да чини и помоћно
особље као што су возачи, курири и др.
Члан 5.
Општински штаб обавља следеће послове:
1.
предлаже председнику општине доношење
одлуке о проглашењу ванредне ситуације;
2. руководи и координира рад субјеката система заштите
и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
3. руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
4. руководи и координира спровођење мера и задатака
обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у
обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености
и ризика од будућих ванредних ситуација;
5. разматра и даје мишљење на предлог Процене
угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама;
6. прати стање и организацију система заштите и
спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
7. наређује употребу снага заштите и спасавања,
средстава помоћи и других средстава која се користе у
ванредним ситуацијама;
8. стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима и опасностима и предузетим
мерама за смањење ризика од катастрофа;
9. разматра организацију, опремање и обучавање
јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених
правних лица;
10. сарађује са надлежним органима заштите и
спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама;
11. наређује приправност - спремност за ванредне
ситуације;
12. процењује угроженост од настанка ванредне
ситуације;
13. израђује предлог годишњег плана рада и годишњи
извештај о раду;
14. спроводи годишњи план рада;
15. доноси наредбе, закључке и препоруке;
16. сарађује са штабовима суседних јединица локалне
самоуправе;
17. именује повереника цивилне заштите и заменика
повереника цивилне заштите у насељеним местима;
18. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији
заштите и спасавања на територији општине Инђија;
19. подноси Скупштини општине Инђија на усвајање,
предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о
раду;
20. ангажује оспособљена правна лица и друге
организације од значаја за општину Инђија.
Члан 6.
Општински штаб, поред послова из члана
5. ове Одлуке, спроводи активности на разматрању
стања спремности за организовани одговор на ризике и
претње и упознаје се са достигнутим степеном развоја и
изградње система заштите и спасавања.

Петак, 01. јул.2016.

Ради спровођења активности из става 1.
овог члана, организује се и спроводи обучавање,
оспособљавање и стручно усавршавање чланова
Општинског штаба.
Члан 7.
Општински штаб, дужан је да донесе Пословник
о свом раду и годишњи план рада.
Пословник о раду садржи, начин припремања
седница Општинског штаба, утврђивање дневног
реда, заказивање и вођење седнице, начин расправе
и одлучивање о доношењу наредби, закључака и
препорука као и друга питања од значаја за рад.
Општински штаб, на предлог Општинске
управе, Одељења за општу управу и заједничке послове,
доноси годишњи план рада.
Члан 8.
Сазивање
Општинског
штаба,
налаже
командант, а у његовом одсуству заменик команданта
или начелник штаба.
Сазивање Општинског штаба, спроводи
Општинска управа, Одељења за општу управу и
заједничке послове.
Члан 9.
Наредбе Општинског штаба, које се односе на
обавезе и задатке органа општине Инђија, посебних
организација, привредних друштава и других правних
лица, установа и хуманитарних организација на
територији општине Инђија, дужни су да спроводе
њихови руководиоци и да о томе достављају извештаје
Општинском штабу.
Извештај из става 1. овог члана обухвата:
1. стање на угроженом подручју;
2. ефекте и последице које је изазвала елементарна
непогода или друга несрећа;
3. стање људских и материјалних капацитета
ангажованих на задацима заштите и спасавања;
4. реализацију постављених задатака;
5. потребе за додатним снагама и средствима;
6. друге податке битне са аспекта спровођења мера и
задатака заштите и спасавања.
Члан 10.
У извршавању послова и задатака из своје
надлежности, Општински штаб
доноси, наредбе,
закључке и препоруке.
Наредбом се одлучује о употреби снага и
средстава заштите и спасавања, средстава помоћи
и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама и налаже извршавање задатака, односно
мера заштите и спасавања.
Закључком се: утврђује одређени став о питањима
из области заштите и спасавања; формира стручнооперативни тим и утврђују његови задаци; процењује
угроженост од настанка ванредне ситуације; утврђује
мишљење на одређена акта које штаб разматра; одлучује
о другим питањима о којима се не одлучује наредбом.
Препоруком се предлажу мере за побољшање
стања и организације заштите и спасавања, односно
препоручује предузимање мера, радњи и поступака
којима се умањује ризик од опасности.
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Члан 11.
За извршавање специфичних задатака заштите и
спасавања, Општински штаб може образовати стручнооперативне тимове.
Стручно-оперативни тимови, по правилу,
образују се за извршавање задатака заштите и спасавања
и то: евакуације; збрињавања; склањања; радиолошкохемијско-биолошке заштите; заштите и спасавања од
пожара и експлозија; заштите и спасавања од поплава
и несрећа на води и под водом; заштите и спасавања од
техничко-технолошких несрећа, односно удеса, као и за
извршавање других задатака заштите и спасавања које
одреди Општински штаб.
У састав стручно-оперативних тимова улазе
руководиоци и експерти из надлежне службе, органи
Општине, посебних организација, научних установа,
привредних друштава и других правних лица у чијем
делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање
у ванредним ситуацијама.
Радом стручно-оперативног тима руководи
руководилац тима којег именује штаб.
Стручно-оперативни тим одговара начелнику
штаба.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације на територији општине Инђија („Службени
лист општина Срема“, број 6/11, 11/11 и Службени лист
општине Инђија“ број 9/12, 11/12, 7/14, 11/14, 11/15 и
4/16).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-204/2016-I
Дана:01.јула2016.године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

843
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник
РС“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 37.
став 1. тачка 6. Статута општине Инђијa- пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана
01.јула 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ
ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
ПОРОДИЦИ СА ПРВОРОЂЕНИМ ДЕТЕТОМ
Члан 1.
У Одлуци о пружању финансијске помоћи

Петак 01.јул.2016.

породици са прворођеним дететом („Службени лист
општина Срема“, број 5/2003, 57/2006 и 16/2013), члан
2. мења се и гласи:
„Финансијска помоћ из члана 1. став 1. ове
Одлуке, додељује се породици једнократно у нето
износу од 30.000,00 динара (тридесетхиљададинара).“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ‘’Службеном листу општине
Инђија’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:553-352/2016-I                                                                             
Дана:01.јула 2016.године,
И н ђ и ј а                                                                                         
               Председник
Милан Предојевић с.р.
---------------------844
На основу члана 1. и 9. Закона о платама у
државним органима и јавним службама („Службени
гласник РС“, број 34/01, 92/11, 10/13, 55/13 и 99/14) и
члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 01.јула 2016.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ЛИЦА
КОЈЕ  БИРА, ИМЕНУЈЕ И      ПОСТАВЉА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о платама лица које бира, именује
и поставља Скупштина општине Инђија („Службени
лист општина Срема“, број 26/04, 2/05, 1/07, 8/07, 37/09
и „Службени лист општине Инђија“, број 4/14, 1/15 и
12/15), у члану 7. после става 1. додаје се став 2. који
гласи:
„Заменик председника Скупштине општине,
који по закону не може бити на сталном раду, има право
на месечну накнаду у висини од 50% од прописаног
коефицијента из става 1. овог члана.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:121-154/2016-I
Дана:01.јула 2016.године
Инђија

                   
                   

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

Број 11, страна број 624
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Петак, 01. јул.2016.

2. Александар Андрејевић – за члана,
845
На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 01.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА
I
Разрешава се Комисија за доделу стипендија
изабрана због истека мандата у следећем саставу:
1. Ружица Хемун – председник,
2. Александар Ковачевић – члан,
3. Звонимир Чаушевић – члан,
4. Александра Милићевић – члан и
5. Драгана Мазињанин –Зорић – члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-205/2016-I				
Дана,01.јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

846
На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 4. Одлуке о
стипендирању студената („Службени лист општина
Срема“), број 24/07,40/08,33/09 и 42/09 и „Службени
лист општине Инђија“ бр.2/14 и 18/15),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 01.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА

се:

I
У састав Комисије за доделу стипендија именују
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Милан Радуљица – за председника,

ИЗ РЕДА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
3. Стева Воркапић – за члана,
4. Станислава Кнежевић – за члана,
5. Милица Петровић – за члана.
II
Мандат именованих чланова Комисије траје четири
године.
III
Задатак Комисије за доделу стипендија
регулисан је одредбама Одлуке о стипендирању
студената („Службени лист општина Срема“, број
24/07,40/08,33/09 и 42/09 и „Службени лист општине
Инђија“ бр.2/14 и 18/15),
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-206/2016-I
Дана,01.јула  2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

847
На основу члана 37.став 1.тачка 37. Статута
општине Инђија-пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 4. и 6.
Одлука о
утврђивању назива улица и тргова („Службени лист
општина Срема“, број:11/2004).
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 01.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАЗИВА
УЛИЦА И ТРГОВА
I
Разрешава се Комисије за утврђивање назива
улица и тргова, због истека мандата, у следећем саставу
:
1.
Дејан Вујанић – председник,
2.
Славко Мацакања – члан,
3.
Мануела Симић – члан,
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Душан Додош– члан,
Божа Крећа – члан.
II

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

849
На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/13),
Скупштина Општине Инђија на седници одржаној
01.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПИТАЊА
БОРАЦА
И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-207/2016-I
Дана,01.јула  2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

848
На основу члана 37.став 1.тачка 37. Статута
општине Инђија-пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 4. и 6.
Одлука о
утврђивању назива улица и тргова („Службени лист
општина Срема“, број:11/2004).
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 01.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАЗИВА
УЛИЦА И ТРГОВА
I
У састав Комисије за утврђивање назива улица
и тргова именују се:
1. Љубица Галчић – за председник,
2. Зоран Кривошија – за члана,
3. Зоран Миљански – за члана
4. Владан Радиновић – за члана,
5. Драган Чучковић – за члана.
II
Мандат чланова Комисије траје четири године.
III
Задатак Комисије је регулисан је одредбама
Одлуке о утврдивању назива улица и тргова на
територији општине (Службени лист општина Срема,
број 11/2004).
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-208/2016-I				
Дана,01.јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

Петак 01.јул.2016.

I
Разрешава се Комисија за питања бораца и
ратних војних инвалида, због истека мандата у следећем
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Жарко Милинковић – председник,
Сретен Стојковић –члан,
Марко Рајковић - члан,
Радован Мучибабић – члан и
Милан Тепавац – члан.
II

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-209/2016-I
Дана,01.јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

850
На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 01.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПИТАЊА
БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА
I
У састав Комисије за питања бораца и ратних
војних инвалида именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Вељко Накарадић – за председника
Милош Ћосовић – за члана,
Мирко Додош - за члана,
Раде Даниловић – за члана и
Александар Вечерновић – за члана.
II
Мандат именованих чланова траје четири године.
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III
Задатак Комисије је да разматра питања од
значаја за борце, инвалиде и њихове породице и даје
предлоге Скупштини општине. Комисија одлучује о
праву на једнократно новчано примање бораца, војних
инвалида и њихових породица, а на основу документације
коју припреми надлежни орган Општинске управе.

Петак, 01. јул.2016.

852
На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13)
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 01.јула 2016. године, донела је

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

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ
ПАШЊАКА И УТРИНА СЕЛИМА НА
КОРИШЋЕЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

Број:02-210/2016-I
Дана, 01.јула 2016. године
Инђија

У састав Комисије за повраћај пашњака и
утрина селима на коришћење именију се:

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

851
На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 01.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ
ПАШЊАКА И УТРИНА
I
Разрешава се Комисија за повраћај пашњака и
утрина селима на коришћење, због истека мандата и то
у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.

Бранко Пилиповић – председник,
Биљана Зец – члан,
Александра Котур – члан и
Синиша Слијепчевић – члан.
II

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-211/2016-I
Дана,01.јула  2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

1.
2.
3.
4.

Срђан Лемаић – за председника,
Дејан Ћосовић – за члана,
Ненад Басара – за члана,
Синиша Слијепчевић- за члана.
II

Мандат именованих чланова Комисије траје
четири године.
III
Задатак Комисије је да утврди увидом на лицу
места, који су пашњаци и утрине подобни за повраћај
селима на коришћење у смислу Закона враћању утрина
и пашњака селима на коришћење („Службени гласник
РС“,број16/92).
IV
Стручне и администртивне послове за ову
Комисију обављаће Одељење за урбанизам,комунално
стамбене послове и заштиту животне средине.
V
Ово Решење објавити у
општине Инђија“.

„Службеном листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-212/2016-I
Дана,01.јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

853
На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 7. Одлукe о дану

Број 11, страна број 627

Службени лист општина Инђија

општине Инђија(„Службени лист општина Срема“,
број:42/2010 и „Службени лист општине Инђија,
бр.13/2013),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 01.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА
I
Разрешава се Комисија за доделу општинских
признања, због истека мандата и то у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Александар Ковачевић – председник,
Саша Миливојевић – члан,
Татјана Ђоковић – члан,
Миле Мандић - члан,
Зорица Јојић – члан,
Младен Колунџија- члан,
Ковиљка Марјановић – члан.
II

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

4.
5.
6.

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

854
На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 7. Одлукe о дану
општине Инђија(„Службени лист општина Срема“,
број:42/2010 и „Службени лист општине Инђија бр.
13/2013),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 01.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА
I
У састав Комисијe за доделу општинских
признања на мандатни период од четири године, именују
се:
1.
2.
3.

Милан Предојевић – за председника,
Снежана Иваниш – за члана,
Александар Равић – за члана,

Славко Дубровац – за члана,
Мирјана Митрић – за члана
Миленко Матић – за члана.
II

Мандат именованих чланова Комисије траје
четири године.
III
Задатак Комисије утврђен је одредбама Одлуке
о дану општине Инђија и општинским признањима
(„Службени лист општина Срема“, број:42/2010 и
„Службени лист општине Инђија“бр. 13/2013).
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-214/2016-I
Дана,01.јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-213/2016-I
Дана,01.јула 2016. године
Инђија

Петак 01.јул.2016.

855
На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 01.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ЛИЦА У СТАЊУ
СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ
I
Разрешава се Комисија за решавање стамбених
потреба лица у стању социјалне потребе, због истека
мандата у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Др Ђура Калинић – председник,
Слободан Бурсаћ – члан,
Синиша Филиповић – члан,
Милан Батало – члан,
Љиљана Бркић – члан,
Мирјана Јакшић – члан и
Зоран Јовановић – члан.

Број 11, страна број 628

Службени лист општина Инђија
II

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-215/2016-I
Дана,01.јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

Петак, 01. јул.2016.

857
На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општина Инђија“ број:9/13), члана 3. Одлуке о Савету
за међунационалне односе ( „Службени лист општина
Срема“, број:8/07 и 10/07),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

856
На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 11. Одлуке о условима
и начину решавања стамбених потреба лицима у стању
социјалне потребе ( „Службени лист општина Срема“,
14/06),
Скупштина oпштине Инђија на седници одржаној
01.јула 2016. године, донела је

I
Разрешавају се чланови Савет за међунационалне
односе, именовани из реда представника српског народа,
Решењем Скупштине општине Инђија бр.10/2014 и то:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ЛИЦА У СТАЊУ
СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ

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

I
У састав Комисије за решавање стамбених
потреба лица у стању социјалне потребе именују се:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Драгана Ћурчић –- за председника,
Сава Берберски - за члана,
Илија Ивошевић –- за члана,
Миодраг Балабановић – за члана,
Мирјана Пећанац – за члана,
Ђуро Калинић – за члана.

II
Мандат именованих чланова Комисије траје
четири године.
III
Задатак Комисије регулисан је Одлуком
о
условима и начину решавања стамбених потреба лица
у стању социјалне потребе ( „Службени лист општина
Срема“, 14/06).
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-216/2016-I
Дана,01.јула 2016. године
И н ђ и ј а                                                        Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

1.
2.
3.
4.

Горан Дрљача,
Драган Кривошија,
Милан Батало и
Радмила Митровић.

Број:02-217/2016-I
Дана,01.јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

858
На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија- пречишћен текст („Службени лист
општина Срема“ број:9/13), члана 3. Одлуке о Савету
за међунационалне односе ( „Службени лист општина
Срема“, број:8/07 и 10/07),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ТРИ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
I
У састав Савета за међунационалне односе
изабани су:
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА СРПСКОГ НАРОДА
1.
2.
3.

Љубомир Ранисављевић из Инђије,
Мирко Комазец из Новог Сланкамена,
Милан Бодирожа из Инђије.

Број 11, страна број 629

Службени лист општина Инђија

II
Мандат изабраних чланова траје до истека
мандата Савета за међунационалненодносе.
III
Савет разматра питања остваривања, заштите
и
унапређивања
националне
равноправности
националних и етничких заједница у општини Инђија
у области образовања, културе, информисања, неговања
традиција, изграђивања добрих међунационалних
односа, узајамног поштовања и толеранције.
Савет даје мишљење на предлоге одлука и других
аката које доносе органи Општине из своје надлежности,
а који се тичу националних и етничких заједница
заступљених на територији општине Инђија.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-218/2016-I
Дана,01.јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

859
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94 и 79/05)
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД МИКА
ПАВЛОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Управни одбор Дома здравља „Др
Милорад Мика Павловић“ Инђија, именован Решењем
Скупштине општине Инђија, „Службени лист општине
Инђија“ број: 7/12, због истека мандата и то:
1.
2.
3.
4.

Синиша Филиповић - председник,
Бранислава Лазаревић – члан,
Др Саша Милић – члан,
Љиљана Иванчевић– члан.

Констатује се да је Др Славиши Јанковићу престао
мандат у Управном одбору Дома здравља „Др Милорад
Мика Павловић“ Инђија.

Петак 01.јул.2016.
II

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-219/2016-I                                                                             
Дана:01.јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
---------------------860
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94 и 79/05)
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И   ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДАРАВЉА „ДР МИЛОРАД МИКА
ПАВЛОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
У састав Управног одбора Дома здравља „Др
Милорад Мика Павловић“ Инђија именују се:
1. Јелена Јојић - за председника,
2. Милан Радуљица –за заменика председника,
3. Мирко Крстинић – за члана,
ИЗ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
4. Др Анка Коралија – за члана и
5. Момчило Шутовић – за члана.
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-220/2016-I                                                                             
Дана:01.јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
---------------------861
На основу члана 22. Закона о јавним службама

Број 11, страна број 630

Службени лист општина Инђија

(“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94и 79/05) и
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
09/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ“
ИНЂИЈА
I
Разрешава се Надзорни одбор Дома здравља „Др
Милорад Мика Павловић“ Инђија именован Решењем
Скупштине општине „Службени лист општине Инђија“
број:7/12, у следећем саставу:
1.
2.
3.

Владимир Пашић - председник,
Мирјана Иваниш - члан,
Татјана Милошевић - члан.
II

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

3.

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

862
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94и 79/05) и
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
09/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР
МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
У састав Надзорног одбора Дома здравља „Др
Милорад - Мика Павловић“ Инђија именују се:
1.
2.

Драгана Ћурчић – за председника и
Нада Здравковић Томић – за члана,

ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

Др Драгана Милошевић – за члана.
II
Мандат именованих траје четири године.

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-222/2016-I
Дана:01.јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

863
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94 и 79/05)
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-221/2016-I
Дана:01.јула 2016. године
Инђија

Петак, 01. јул.2016.

I
Разрешава се Управни одбор Туристичке
организације општине Инђија, именован Решењем
Скупштине општине Инђија, „Службени лист општине
Инђија“ број:7/12, у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Милован Гвојић - председник,
Ђура Херетек – заменик председника,
Марко Ловрић – члан,
Даниела Косановић-Домановић – члан,
Маја Бошњак – члан.
II

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-223/2016-I
Дана:01.јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

864
На основу члана 20. Закона о јавним службама

Број 11, страна број 631
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(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94 и 79/05)
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија
– пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/13), и члана 9. Одлуке о осниванју Туристичке
организације („Службени лист општине Срема,
бр.10/2005)
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I
У састав Управног одбора
организације општине Инђија именују се:

Туристичке

1. Ружица Јовановић – за председника,
2. Драгана Миљуш –за заменика председника,
3. Драган Соколовић - за члана,
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број:02-224/2016-I
Дана:01.јула  2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

865
На основу члана 135. став 1. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09,
88/10, 99/10, 57/11 119/12 и 45/13), и члана 37. став 1.
тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија, бр.9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Др Васи Петровићу, престаје дужност директора
у Дому здравља Др Милорад Мика Павловић са даном
01. јулом 2016, због предстојећег истека мандата.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

Петак 01.јул.2016.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-225/2016-I
Дана,01.јула 2016. године                                 
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
---------------------866
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09,
88/10, 99/10, 57/11, 119712 и 45/13), и члана 37. став 1.
тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст
„Службени лист општине Инђија, бр.9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД –
МИКА ПАВЛОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Др Јово Комазец из Инђије, именује се за
вршиоца дужности директора Дома здравља „Др
Милорад – Мика Павловић“ Инђија, на мандатни
период до једне године, почев од 02.јула 2016.године.
II
Управни одбор Дома здравља „Др Милорад Мика
Павловић“ Инђија закључиће са директором Уговор о
раду, за мандатни период на који је именован.
Ово Решење
општине Инђија“.

III
објавити у „Службеном листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-226/2016-I
Дана,01.јула 2016. године                                 
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
---------------------867
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“, број 42/91 и 71/94) и члана
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број:9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Борис Пашко – дипломирани

географ из
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Бешке, разрешава се дужности директора Туристичке
организације општине Инђија са даном 01.јула 2016.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-227/2016-I
Дана,01.јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
----------------------

868
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“, број 42/91 и 71/94) и члана
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број:9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Маја Бошњак, из Руме, именује се за вршиоца
дужности директора Туристичке организације општине
Инђија, на мандатни период до једне године почев од
02.јула 2016.године.
II
Управни одбор Туристичке организације
општине Инђија закључиће са именованим в.д.
директора Уговор о раду, за мандатни период на који је
именован.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-228/2016-I
Дана,01.јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
---------------------ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
869
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14) и члана 58. став 1 тачка 2. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија бр.
9/2013),

Петак, 01. јул.2016.

Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 01.јула 2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ
ЈЕ ПРЕДМЕТ КОРИШЋЕЊА БЕЗ  ПРАВНОГ
ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком се регулише поступак скидања
усева са пољопривредног земљишта у државној својини
којим располаже и управља Република Србија преко
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине (Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, у даљем тексту Министарство) а које се
налази на територији општине Инђија, услед коришћења
истог без правног основа.
Члан 2.
Скидање усева обавиће се на парцелама у
својини Републике Србије којим располаже и управља
Република Србија преко Министарства, које су
обухваћене Програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Инђија за текућу
годину као и са грађевинског земљишта у јавној својини
општине Инђија, а за које није закључен уговор о закупу.
Скидање усева вршиће се као мера обезбеђења
наплате накнаде за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини без правног основа.
Скидање усева вршиће се из разлога што би
протеком времена дошло до скидања усева од стране
узурпатора, чиме би се онемогућила наплата накнаде
за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини.
Члан 3.
Скидање усева обављаће се периодично, по
доспећу усева за бербу-жетву.
Скидање усева из претходног става извршиће се
уз техничку и логистичку подршку:
1.
овлашћених лица МУП,
2.
представника геодетске организације са
лиценцом за рад,
3.
републичког пољопривредног инспектора,
4.
једног члана Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини општине Инђија
Члан 4.
Пожњевени-убрани усеви биће ускладиштени
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у регистрованим складиштима, према прописима о
складиштењу и чувању пољопривредних производа о
чему ће се старати Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини општине Инђија.
Ускладиштени усеви биће предати лицима
која докажу да су власници ускладиштених усева, да
су измирили обавезу плаћања накнаде за бесправно
коришћење пољопривредног земљишта и да су измирили
све трошкове који су настали у вези са скидањем усева,
складиштењем, чувањем и слично, а који су настали као
последица узурпације земљишта.Уколико у року који
утврди Комисија а нико не пружи доказ да је власник
усева и да је измирио обавезу плаћања накнаде за
бесправно коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини, исти ће бити продати по тржишним
условима. Средстава остварена од продаје скинутог
усева, по одбитку трошкова скидања усева, распоредиће
се у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном
земљишту.
Члан 5.
Задужује се Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини општине Инђија да
оперативно спроведе радње утврђене чланом 3. и 4. ове
Одлуке.

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2016.
годину («Службени лист општине Инђија», број 4/16)
Комисија за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини општине Инђија, на седници
одржаној дана 01.07.2016. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Комисија на основу Извештаја о спроведеном
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини у Општини Инђија у 2015. години, број
06-180-3/2015-I од 24. 12. 2015. године, констатује да је
на последњем одржаном јавном надметању постигнута
просечна цена закупа пољопривредног земљишта у
државној својини:
•

Дан одржавања последњег јавног надметања:
21-22 децембар 2015. године

•

Просечна постигнута цена закупа у РСД/ха:
				
76.843,35

•

Средњи курс НБС на дан последњег одржаног
јавног надметања: РСД/ЕУР (22.12.2015.):
					
121,6628

Члан 6.
Ову Oдлуку објавити у ‘’Службеном листу
општина Инђија’’.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:320-258/2016-III
Дана:01.јула 2016.године
Инђија
----------------------

Петак 01.јул.2016.

•

Просечна постигнута цена закупа у ЕУР/ха на
дан
последњег одржаног јавног надметања:		
				
631,61
II

Председник
Владимир Гак с.р.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ДАВАЊА У ЗАКУП  ПОЉОПРИВРДНОГ
ЗЕМЉИШТА
870
На основу члана 64а став 19, 20, 22 и 23
Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, број 62/06, 41/09 и 112/15), а у складу са

У складу са чланом 64а, став 20 Закона о
пољопривредном земљишту, а на основу Сапоштења
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине од 08. 04. 2016. године, којим је објављена
просечна цена закупа за последње три године у РС,
Комисија утврђује цену закупа по праву пречег закупа
за власнике домаћих животиња-сточаре, у износу од
203,48 Евра/ха, за земљиште истог квалитета, а што
према квалитету (класама) и култури пољопривредног
земљишта опредељеног Годишњим програмом за
давање у закуп у 2016. години износи ЕУР/ха:
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коефицијенти

класе земљишта

1
0,91
0,81
0,72
0,63
0,51
0,42
0,31

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Петак, 01. јул.2016.

цена за културу:
њива
223,60
203,48
181,12
161,00
140,87
114,04
93,91
69,32

III
У складу са тачком II овог Закључка, Комисија утврђује ценe закупа пољопривредног земљишта у државној
својини по праву пречег закупа за власнике домаћих животиња-сточаре, опредељеног Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Инђија за 2016. годину, по
предметима –шифрама јавног надметања и закупцима у следећим катастарским општинама, и то:
број јавног
надметања

Катастарска
општина

1

БЕШКА

2

БЕШКА

3

БЕШКА

4

БЕШКА

12

ИНЂИЈА 2

16

ИНЂИЈА 2

18

ИНЂИЈА 2

19

ИНЂИЈА 2

20

ИНЂИЈА 2

21

ИНЂИЈА 2

27

КРЧЕДИН

28

КРЧЕДИН

46

КРЧЕДИН

49

КРЧЕДИН

50

КРЧЕДИН

51

КРЧЕДИН

Закупац

Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун

површина
државног
удела (ха)

Цена закупа
по шифрама
јавног
надметања у
ЕУР/ха

Износ
закупнине у
ЕУР

40,8000

203,48

8.301,98

42,8221

203,48

8.713,44

11,3171

203,48

2.302,80

27,4075

181,08

4.962,87

12,2356

223,60

2.735,88

25,8607

191,55

4.953,60

148,6054

203,48

30.238,23

4,1495

203,48

844,34

31,1745

203,48

6.343,39

5,7969

203,48

1.179,55

105,5820

161,00

16.998,70

12,1278

161,00

1.952,58

3,6231

161,00

583,32

56,6197

165,98

9.397,83

39,5151

179,63

7.097,97

14,5101

203,44

2.951,88
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52

КРЧЕДИН

53

КРЧЕДИН

54

КРЧЕДИН

55

КРЧЕДИН

56

КРЧЕДИН

57

КРЧЕДИН

63

ЉУКОВО

64

ЉУКОВО

65

ЉУКОВО

66

ЉУКОВО

67

ЉУКОВО

69

ЉУКОВО

70

ЉУКОВО

72

МАРАДИК

74

МАРАДИК

80

МАРАДИК

81

МАРАДИК

88
89
90

НОВИ
КАРЛОВЦИ
НОВИ
КАРЛОВЦИ
НОВИ
КАРЛОВЦИ

91

НОВИ
КАРЛОВЦИ

92

НОВИ
КАРЛОВЦИ

93
94
95
96

НОВИ
КАРЛОВЦИ
НОВИ
КАРЛОВЦИ
НОВИ
КАРЛОВЦИ
НОВИ
КАРЛОВЦИ
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Сточар 7 Сања Сириџански
, Нови Карловци
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 3 Марко
Милосављевић, Н.
Карловци
Сточар 3 Марко
Милосављевић, Н.
Карловци
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова

Петак 01.јул.2016.

42,4000

181,12

7.679,49

41,4494

181,12

7.507,32

11,7314

181,12

2.124,79

34,0379

181,70

6.184,70

27,6826

181,12

5.013,87

42,1845

181,12

7.640,46

13,1578

174,94

2.301,82

4,9699

203,48

1.011,28

0,7728

223,60

172,80

1,6275

203,48

331,16

2,1167

183,64

388,72

2,7407

172,17

471,88

0,5049

140,87

71,13

4,4867

199,61

895,57

7,8648

145,46

1.144,03

22,3533

223,60

4.998,20

36,2437

203,48

7.374,87

85,5015

203,69

17.416,05

72,3620

217,48

15.737,15

6,1584

223,60

1.377,02

49,8056

223,60

11.136,53

14,1752

223,60

3.169,57

0,7894

223,60

176,51

1,8768

223,60

419,65

7,6827

222,62

1.710,36

0,9861

205,39

202,54
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97
98
99
100
101
102
103
104
107
158
160

НОВИ
КАРЛОВЦИ
НОВИ
КАРЛОВЦИ
НОВИ
КАРЛОВЦИ
НОВИ
СЛАНКАМЕН
НОВИ
СЛАНКАМЕН
НОВИ
СЛАНКАМЕН
НОВИ
СЛАНКАМЕН
НОВИ
СЛАНКАМЕН
НОВИ
СЛАНКАМЕН
СТАРИ
СЛАНКАМЕН
СТАРИ
СЛАНКАМЕН

165

ЧОРТАНОВЦИ

170

ЧОРТАНОВЦИ

Службени лист општина Инђија

Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 1 Никола Бењек,
Нови Сланкамен
Сточар 4 Никола Карамата,
Нови Сланкамен
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 5 Котарац Растко,
Нови Сланкамен
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 2 АД Напредак ,
Стара Пазова
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун
Сточар 6 Кнез Аграр ДОО
Земун

УКУПНО
ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Петак, 01. јул.2016.

0,2194

223,60

49,06

1,1802

223,60

263,89

0,4953

223,60

110,75

20,0780

203,48

4.085,47

13,7578

203,48

2.799,44

12,1515

203,48

2.472,59

47,5000

188,45

8.951,18

71,1276

203,48

14.473,04

17,2823

181,12

3.130,17

1,6618

181,12

300,99

1,3355

181,12

241,89

22,2393

156,30

3.475,97

13,7754

114,04

1.570,95

1.340,6135

192,55

258.141,19

IV
Oвај Закључак објавити у Службеном листу општине Инђија и огласној табли Општинске управе Општине
Инђија.
На основу утврђених цена закупа по класама и култури пољопривредног земљишта у тачки II Закључка,
Комисија је исте применила за утврђивање просечних цена закупа по шифрама јавног надметања за сваког закупца,
сходно квалитету пољопривредног земљишта опредељеног Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за давање у закуп по праву пречег закупа у Општине Инђија за 2016. годину (Таб. 15
Годишњег програма), у прилогу овог Закључка и утврдила цене закупнине за пољопривредно земљиште у државној
својини по праву пречег закупа по шифрама јавног надметања за сваког закупца, како је дато у тачки III овог
Закључка.
Број: 06-78-1/2016-I
Датум: 01. 07. 2016. године                                                                                                                      Председник  Комисије
Инђија				
		
Aлександар Младеновић.с.р.
-------------------------------------

							

                       Чланови Комисије
Весна Орешчанин с.р.
------------------------------------Драгомир Томић с.р.
------------------------------------Бранислав Радиљица с.р.
------------------------------------Марија Предојевић с.р.
------------------------------------Милан Гак с.р.
-------------------------------------
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