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На основу Члана 35. Став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС РС, 50/13 - Одлука УС РС, 98/13 – Одлука УС
РС, 132/14 и 145/14) и члана 37. Став 1. Тачка 5. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА КРЧЕДИН
План генералне регулације насеља Крчедин, (у даљем тексту: План, План генералне регулације,
ПГР) утврђује и разрађује генерална урбанистичка решења заснована на дугорочној стратегији и
концепцији уређења простора и изградње објеката за плански период до 2025. године, и састоји се
из:
o Текстуалног дела који садржи:
–општи део;
–плански део (правила уређења и правила грађења);
–смернице за спровођење плана;
–прелазне и завршне одредбе.
o Графичког дела (постојеће стање и планска решења);
o Документационог дела.
Текстуални и графички део су делови плана генералне регулације који се објављују, док се
документациони део плана не објављује, али се ставља на јавни увид.
I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА
1. УВОДНИ ДЕО
На основу Одлуке о изради Плана („Службени лист општине Инђија“, бр. 14/14) и Одлуке о
измени одлуке о изради плана генералне регулације насеља Крчедин („Службени лист општине
Инђија“, бр. 12/15), као и решења о неприступању изради извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину плана генералне регулације насеља Крчедин, одржано је упознавање јавности са
општим циљевима и сврхом израде Плана (Рани јавни увид).
Материјалом за рани јавни увид утврђена је оквирна, односно прелиминарна граница обухвата
Плана, а коначна граница обухвата Плана је дефинисана овим Планом.
Границом плана генералне регулације насеља Крчедин (у даљем тексту: ПГР, План)
обухваћено је грађевинско подручје насеља Крчедин које је дефинисано Просторним планом
општине Инђија („Службени лист општине Инђија’’, бр. 7/12) проширено на западу обухватајући
постојеће објекте.
С обзиром на веће пољопривредне површине које су обухваћене Одлуком, на раном јаном
увиду је месна заједница изложила потребу за смањењем предложене границе грађевинског
подручја. Земљиште у Крчедину је изразито плодно и као такво потребно је да што више остане
изван грађевинског подручја, односно месна заједница је затражила да се ограничи ширење
становања, како због непотребих нових површина тако и због плаћања пореза за грађевинско
подручје које се користи као пољопривредно.
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Правни основ за израду Плана
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14);
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15);
 Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Крчедин, („Службени лист општине
Инђија“, бр. 14/14);
 Одлука о измени одлуке о изради плана генералне регулације насеља („Службени лист
општине Инђија“, бр. 12/15);
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 Решењe о неприступању изради извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину
плана генералне регулације насеља Крчедин (саставни део Одлуке, бр. 110 -38/13-12 од
14.03.2013. год.).

1.2. Плански основ за израду Плана
- Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године („Службени лист
АПВ“, бр. 16/04);
- Просторни план општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 7/12).
2. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

2.1. Подлоге за израду плана
- Скенирани и геореференцирани катастарски листови: дл 11, дл 12, дл 15, дл 16, дл 18, дл 18а,
дл 19, дл 19а и дл 19б К.О. Крчедин;
- Дигитални ортофото 40 cm прецизности: 7H23-10, 7H24-50, 7I23-1, 7I23-2, 7I24-41, 7I24-42.
За потребе израде Плана (у складу са чланом 26. став 1. тачка 5) снимљене су висине детаљних
тачака које су неопходне за израду нивелационог плана.
Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део Плана у складу
са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

2.2. Опис границе плана
Опис границе Плана генералне регулације за насеље Крчедин креће са запада од тромеђе к.п.
бр. 2721, 2741/5 и 2741/3, иде на север ободом к.п. бр. 2741/3 до тромеђе к.п. бр. 2741/3, 2741/4 и
2741/5, скреће на исток ободом к.п. бр. 2741/3, 2742/1, 2742/2, 2742/3, 2742/4, 2742/5, 2743/1, 2743/2,
2744/6, 2744/3, 2744/4, 2744/5, 2720/22, 2709 до тромеђе са 2720/12 и 2720/13, пресеца 2709 и
наставља ободом к.п. бр. 2711. Затим иде на север планираном регулацијом саобраћајнице до к.п. бр.
2719/1, даље на север иде ободом 2719/1 у дужини од око 53м, скреће на исток пресецајући к.п. бр.
2719/1, 2718/40, 2718/39, 2718/38 и 2718/37, потом се враћа на југ ободом 2718/37 до линије
планиране регулације саобраћајнице којом иде на исток до к.п. бр. 2718/48. Даље граница иде на
север ободом к.п. бр. 2718/48, 2718/47, 2718/44, 2718/43, 2718/14, затим иде источним ободом к.п. бр.
2807 у дужинни од око 197м, одакле скреће на исток пресеца пут и иде његовим ободом на југ све до
новопланиране локације за трафостаницу, скреће на исток у дужини од око 392m, затим скреће на
југ ободом к.п. бр. 2690/3 и 2690/2 до 2706/27, наставља на запад ободом к.п. бр. 2706/56, 2706/55,
433, 436, 442/73, 442/72, 434, иде регулацијом саобраћајнице, обухвата раскрсницу са путем за
Сланкамен, а затим наставља на запад ободом к.п. бр. 2639/1, 2639/3, 621/2, 556/1, 618/2, 619/1, 620,
556/70, 556/71, 601/1, 602, 556/87, 556/89, 556/90, 556/91, 556/92, 556/93, 556/109, 556/94, 556/95,
556/96, 2641/1, 2375, 566/1, 2375/5, 2375/7, 2375/8, 2375/183, 2375/9, 2375/177, 2375/178, 2375/21,
2375/25, 2375/29, 2375/31, 2375/30 (пут), 2375/110, 2375/134, 2371/2, 2374/1, 1904, 1587/3, 1587/10,
1586/35, 1586/34, 1584, 1583/34, 1585/80, 1585/81, 1585/1 пресеца пут и долази до тромеђе к.п. бр.
2721, 2741/5 и 2741/3 одакле је опис и започет.
У случају неслагања горе наведеног описа важи графички прилог.
Укупна површина обухвата плана генералне регулације износи око 322,7 ha.
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3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

3.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ФРУШКЕ ГОРЕ ДО
2022. ГОДИНЕ“

Плански документ вишег реда, чија су се решења разрађивала Просторним планом општине
Инђија је и Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године (у даљем
тексту: ППППНФГ).
Просторним планом подручја посебне намене Фрушке горе обухваћена је површина од
139.430,01 ha која је подељена на три зоне (Реферална карта бр. 1).
1. Зона - Зона заштићених природних добара
- Национални парк „Фрушка гора“ (25393 ha);
- Специјални резерват природе „Ковиљско-петроварадински рит“ (део територије резервата
који припада општинама Петроварадин, Сремски Карловци и Инђија - 2194 ha);
- Строге резервате природе и споменике природе (97,40 ha).
2. Зона - Заштитна зона Националног парка „Фрушка гора“;
3. Зона - Зона активне заштите налази се између границе заштитне зоне Националног парка и
границе обухвата Плана. (Обухват Плана генералне регулације насеља Крчедин налази се у овој
зони).
Привреда
Будући програм развоја привредних делатности на подручју Плана дефинисан је на основу
утврђивања компаративних предности подручја, процене развојних могућности постојећих
капацитета, утврђивања ограничавајућих фактора у смислу развоја појединих делатности и потребе
оживљавања традиционалних производних делатности.
Индустрија, занатство и трговина
У дефинисању индустријских делатности које би се могле развијати на подручју Фрушке горе
пошло се од става да сви капацитети (постојећи и планирани) морају да задовоље следеће услове:
- да обављају активности уз минимално ангажовање простора за саму производњу и за
обављање неопходних транспортних активности;
- да обављају активности уз максимално ангажовање постојећих ресурса (сировине, радна
снага);
- да при производњи не загађују природну средину, или да је загађење у границама
дозвољеним Законом и да постоји могућност примене строгих мера заштите природне средине;
- да се омогући поштовање предвиђених просторних и урбанистичких мера за заштиту
животне средине и амбијенталних вредности насеља и других подручја.
На основу наведених услова утврђене су делатности које их задовољавају и чији би развој
омогућио значајније активирање подручја у привредном смислу:
- производња пића (вина, винског дестилата, жестоких пића, минералне воде и сл.);
- прерада и конзервирање воћа и поврћа (мармелада, џемови, компоти, воћни сирупи, сокови и
др.);
- прерада и конзервирање рибе (сољење, сушење, димљење, конзервирање, производња
рибљих филета);
- израда финалних производа од дрвета (галантерије од дрвета и плуте, намештаја,корпи,
амбалаже од трске и прућа и сл.);
- производња трикотажних предмета;
- производња кожне галантерије;
- производња дечијих играчака (од природних материјала);
- производња накита и другог.
На подручју Националног парка Фрушка гора утврђени су режими и мере заштите за
заштићена природна добра и посебне мере заштите просторних целина значајних за очување
природних вредности на овом простору.
У просторној организацији у погледу развоја туризма, према ППППН Фрушка гора, општина
Инђија се налази у I зони – Подунавље, у оквиру зоне А.
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Заштићена природна добра
За подручје Националног парка „Фрушка гора“, као природног добра I категорије, утврђени су
режими I, II и III степена заштите:
• Подручја режима I степена са искључењем свих облика коришћења и активности осим
научно-истраживачког рада, контролисане едукације и активности којима се спречава деградација и
нестанак осетљивих екосистема. То су простори специфичних геолошких, геомофролошких и
других облика и појава, значајни шумски екосистеми Фрушке горе, као и станишта заштићених
биљних и животињских врста у оквиру заштите биодиверзитета Националног парка;
• Подручја режима II степена на угроженим и значајним просторима, са мерама којима се
ограничава и строго контролише коришћење. Дозвољене су активности на унапређењу и
презентацији природних вредности. То је највећи део шумског комплекса Националног парка који
захтева специфичне мере неге и обнове нарушених шумских екосистема и станишта значајне флоре
и фауне Фрушке горе на којима су неопходне интервентне мере заштите и очувања;
• Подручја режима III степена на којима је одређено ограничено коришћење и контролисане
активности у складу са функцијама Националног парка, традиционалним привредним делатностима
и становањем, укључујући и туристичку изградњу. То су туристичко-рекреативни и културно
историјски локалитети, деградиране површине под шумском вегетацијом, површински копови,
акумулације и сл.
За остала заштићена природна добра изван границе Националног парка, у границама обухвата
Просторног плана режими и мере заштите су прописани у складу са актом о проглашењу заштите.
То су делови Специјалног резервата природе "Ковиљско- петроварадински рит", и споменици
природе: „Лесни профил код Старог Сланкамена“, „Дворска башта у Сремским Карловцима“ и
појединачна стабла - значајни представници биљног света.
У границама обухвата Просторног плана изван граница Националног парка, одређене су
целине са предлогом намене простора као подручја значајна за заштиту-потенцијална природна
добра. То су станишта, односно локалитети као генетски, специјски и екосистемски вредни
простори за очување укупног биодиверзитета Фрушке горе и целине фрушкогорских манастира.
Заштита животне средине
Стратешко опредељење развоја подручја Националног парка усмерено је на реализацију
посебних режима заштите просторних целина са значајним природним вредностима и санацију,
заштиту и унапређење природних и радом створених вредности животне средине, уз очување
аутохтоности овог простора.
У циљу заштите природних ресурса, спречиће се њихова даља деградација, што подразумева
унапређење комуналне опремљености насеља и туристичких локалитета адекватним
водоснабдевањем, посебно водом за пиће, изградњом канализационе мреже за одвођење отпадних
вода, изградњом колектора за прикупљање вода из насеља и станица за пречишћавање, увођењем
система даљинског грејања и одлагањем комуналног отпада на уређене депоније, које се налазе
изван граница Националног парка.
Заштита и унапређење шума и заштитног зеленила ће се извршити одређеним санационим и
заштитним мерама, у правцу развоја изворних природних карактеристика, аутохотне флоре и фауне
и аутентичног пејзажа и заустављањем процеса деградације под антропогеним и зоогеним утицајем.
У циљу заштите оригиналности подручја, пејзажних и амбијенталних вредности неопходно је
зауставити непланску градњу викенд насеља тј. дозволити градњу само на основу просторнопланске и урбанистичке документације.
Зелени фонд ће се повећати унутар насеља формирањем нових зелених јавних површина и
подизањем заштитног зеленила дуж путева и на земљишту веће бонитетне класе (веће од VI класе).
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3.2. ИЗВОД ИЗ „ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА („Службени лист општине
Инђија“, бр. 7/2012)“

Грађевинско земљиште у обухвату Просторног плана чине грађевинска подручја -грађевинско
земљиште у насељеном месту.
На простору Општине постоји 11 насеља која су дефинисана својим границама грађевинског
подручја насељеног места и представљају грађевинско земљиште међу којима је и Крчедин.
Крчедин – фрушкогорско насеље равничарског типа.
Концепција просторног развоја села и унапређење квалитета живљења у сеоским подручјима
полази од начела вишефункционалног-интегралног развоја и јачања економске снаге
пољопривредних домаћинстава и њихово укључивање у тржишне услове привређивања.
Примарно сеоско насеље Сланкаменачки Виногради гравитирају сеоском насељу II степена
Крчедин, који гравитира сеоском насељу I степена Бешка, а сви заједно општинском центру Инђија.
Крчедин представља Центар заједнице насеља II степена.
У наредном периоду планиране су следеће активности на заштити од ерозије и регулисању
водотокова, за које већ постоји урађена пројектна документација на нивоу Главних пројеката:
- Регулација потока Патка са притокама;
- Изградња акумулације на потоку Патка код Крчедина.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
За насеља Крчедин и Сланкаменачки Виногради обавезна је израда урбанистичких планова.
СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Општа правила и услови грађења инфраструктуре и озелењавања у комплексима објеката од
општег интереса
Саобраћајна инфраструктура:
- Главну насељску саобраћајницу пројектовати са ширином коловоза од (мин. 6,0 m)
7,0 m за двосмерни саобраћај, са једностраним нагибом коловоза минималном носивошћу за
средњи саобраћај, са свим припадајућим путним елементима и савременом коловозном
конструкцијом;
- Сабирне насељске саобраћајнице пројектовати за двосмерни саобраћај са ширином коловоза до 6,0
m са једностраним нагибом, са носивошћу коловозне конструкције за средњи саобраћај и
савременом коловозном конструкцијом;
- Приступне саобраћајнице пројектовати за двосмерни саобраћај са ширином коловоза од мин. 5,5 m
(3,0 m за једносмерни саобраћај), са једностраним нагибом и носивошћу за лак саобраћај и
савременом коловозном конструкцијом.
Водопривредна инфраструктура:
- Прикључак објеката у комплексу на насељску водоводну мрежу извести преко водомера који
се поставља на парцели корисника, на мин. 1,0 m иза регулационе линије;
- Одводњу условно чистих атмосферских вода решавати у оквиру парцеле, риголама или
нивелацијом према зеленим површинама или уличним каналима;
- Одвођење отпадних фекалних вода решити затвореним канализационим системом у оквиру
парцеле, а прикључак на насељску канализациону мрежу извести по условима надлежног
комуналног предузећа (када се за то стекну услови).
Електронергетска инфраструктура:
- У комплексима намењеним за изградњу објеката од општег интереса ову инфраструктуру у
целости каблирати;
- Трафостанице градити као зидане или монтажно бетонске унутар парцела или објеката.
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Гасоводна инфраструктура:
- Прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу извести изградњом гасоводног прикључка од
комплекса до уличне дистрибутивне гасоводне мреже према условима и сагласности од
надлежног дистрибутера за гас.
Електронска комуникациона инфраструктура:
- ЕК мрежу градити подземно по правилима грађења подземне ЕК мреже;
- Прикључење корисника вршиће се подземно (надземно) на јавну мрежу у уличним
коридорима.
Правила и услови грађења у комплексима објеката од општег интереса и на јавним
површинама
Месна канцеларија, Месна заједница, дневни центри, пошта: Објекти се задржавају на
постојећим локацијама. Услови за изградњу у комплексу су:
- индекс заузетости парцеле макс. 70%,- индекс изграђености макс. 2,1;
- спратност објекта макс. П+1+Пк;
Дечија установа: У оквиру комплекса обезбедити услове за:
- изграђена површина мин. 5,5 m2/по детету;
- слободна површина мин. 10-15 m2/по детету;
- травнате површине мин. 3 m2/по детету;
- индекс заузетости парцеле макс. 30%, индекс изграђености макс. 0,6;
- спратност објекта макс. П+Пк.
Oсновна 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%, индекс изграђености макс. 0,9,
- спратност објекта макс. П+1+Пк.
Амбуланта, апотека: Објекти се задржавају на постојећим локацијама. Комплекс изградити у
складу са Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим
установама и другим облицима здравствене службе уз обезбеђивање:
- индекс заузетости парцеле макс. 70%,- индекс изграђености макс. 2,1;
- спратност објекта макс. П+2.
Објекат културе (мултифункционални простори, дом културе, библотеке, галеријеизложбени простори): Уређење и изградњу изводити у складу са важећим Правилницима који ову
област уређују и у складу са условима из Плана:
- индекс заузетости парцеле макс. 70%;
- индекс изграђености макс. 2,1;
- спратност објекта макс. П+1+Пк.
Спортско-рекреативни комплекс: Задржавају се постојећи комплекси фудбалског терена уз
могућност изградње нових и реконструкцију постојећих садржаја.
У складу са планираном наменом изградити нове спортско-рекреативне комплексе, са
могућношћу изградње отворених, уређених простора, погодних за различите врсте спортских
активности.
Уређене јавне зелене површине: Најмање 70% површине треба да буде под зеленилом.
Заштитно зеленило: На овим површинама није дозвољена изградња објеката.
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Зелена пијаца, тржни центар: Овај комплекс изградити и опремити у складу са савременим
захтевима потрошача и продаваца.
Правила грађења у зони становања (стамбена зона мање и средње густине)
На грађевинској парцели дозвољена је изградња само једног стамбеног објекта (стамбенопословног, пословно-стамбеног).
Урбанистички показатељи за породично становање средњих и малих густина су:
- индекс заузетости: за зону средњих густина 1,2; за зону малих густина 1,0;
- индекс изграђености: за зону средњих густина мaкс.40%, за зону малих густина макс 30%;
- % зеленила: за зону средњих густина мин. 30%, за зону малих густина 40%.
Врста и намена објеката
Услови за стамбену зону мање густине:
1. Главни објекат: Намена: породични стамбени објекат, породични стамбено-пословни
објекат, вишепородични стамбени објекат и вишепородични стамбено-пословни објекат, пословностамбени објекат породичног/вишепородичног типа, пословни објекат и мањи производни или
складишни објекат као и изградња у комбинацијама (пословно-производни објекат, пословноскладишни објекат, производно-складишни објекат, пословно-производно-складишни објекат).
Врста: главни објекат може да се гради као слободностојећи, двојни или као објекат у прекинутом
низу.
Пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало и велико,
угоститељства и услужних делатности, с тим да су обезбеђени услови заштите животне средине.
Производне делатности малог обима у овој зони се могу дозволити уз обезбеђивање услова заштите
животне средине.
У овој зони забрањена је изградња производних и складишних објеката већих капацитета (у
процесу производње користе се лака теретна возила - ЛТВ).
Услови за стамбену зону средње густине:
1. Главни објекат: Намена: породични стамбени објекат, породични стамбено-пословни
објекат, вишепородични стамбени објекат и вишепородични стамбено-пословни објекат, пословностамбени објекат породичног/вишепородичног типа, пословни објекат. Врста: главни објекат може
да се гради као слободностојећи, двојни, објекат у прекинутом или у непрекинутом низу.
Пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, угоститељства и
услужних делатности уз обезбеђивање услова заштите животне средине.
2. Помоћни објекат: Намена: гаража, летња кухиња, пушнице, сушнице, настрешница за
машине и возила, магацин хране за сопствену употребу, остава, водонепропусна бетонска септичка
јама, бунар, ограда, трафо станица и сл. Врста: објекат се гради као слободностојећи, двојни или као
објекат у прекинутом низу.
У овој зони забрањена је изградња производних и складишних објеката.
Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
Услови за стамбену зону мање густине: на грађевинској парцели индекс заузетости је
максимално 40% а индекс изграђености је максимално 1,2.
Услови за стамбену зону средње густине: на грађевинској парцели индекс заузетости је
максимално 50% а индекс изграђености максимално 1,5.
Дозвољена спратност и висина објеката
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Услови за стамбену зону мање и средње густине:
Спратност стамбеног објекта породичног типа (породични стамбени објекат, стамбенопословни објекат и пословно-стамбени објекат) је од П (приземље) до макс. П+1+Пк
(приземље+спрат+поткровље). Укупна висина објекта не може прећи 12,0m. Спратност стамбеног
објекта вишепородичног типа је од П+1 до макс. П+2+Пк. Укупна висина објекта не може прећи
15,0m. Спратност пословног објекта је макс. П+1. Укупна висина објекта је максимално 9,0m.
Спратност производног објекта је макс. П. Укупна висина објекта је максимално 6,0m.
Услови за обнову и реконструкцију објеката
Замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних габарита и
исте намене) може се дозволити ако се новим објектом неће угрозити услови становања на суседној
парцели. Реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту
неће нарушити услови прописани одговарајућим урбанистичким планом. Ако грађевинска парцела
својом изграђеношћу не задовољава услове прописане урбанистичким планом реконструкцијом се
не може дозволити доградња/надоградња постојећег објекта. Адаптација постојећих објеката се
може дозволити у оквиру намена датих урбанистичким планом.
Правила грађења у радним површинама
На овим локацијама омогућена је изградња производних објеката ради груписања објеката,
односно радних комплекса који у погледу простора, саобраћаја, инфраструктуре или радног процеса,
могу потенцијално да угрозе стање животне средине у насељима.
За мање капацитете, као и појединачне објекте на парцелама које имају директан приступ на
јавни пут (утврђену регулацију која се неће мењати) обавезна је израда Урбанистичког пројекта за
изградњу, урађеног на основу услова из овог Плана.
У оквиру зоне, комплека или парцеле могу се планирати пословни објекти, производни,
складишни, економски, услужни и објекти снадбевања.
Правила грађења у комплексу верског објекта
Комплекси верског објекта у насељима су издвојени као специфични, већ дефинисани, са
изграђеним објектима. Евентуално ширење постојећег комплекса може се дозволити само на остало
грађевинско земљиште, према условима из Плана.
На грађевинској парцели индекс заузетости је максимално 50% а индекс изграђености
максимално 1,0.
Правила и услови грађења комуналних површина и објеката
Изградња комуналних објеката и уређење комуналних површина ће се вршити на
дефинисаним просторима одређене намене, а у складу са потребама и условима и нормама који
дефинишу одређену област (гробља, водозахват, УПОВ, паркови, заштитно зеленило и др).
Гробља
Задржавају се постојеће локације гробља. Дозвољени су радови на уређењу гробља, уз
могућност изградње пратећих комуналних и других садржаја и објеката у функцији намене
простора, а у складу са правилницима који дефинишу овакве просторе и датим условима.
4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Општина Инђија се налази у Срему, на јужним обронцима Фрушке горе. Крчедин се налази
испод јужних обронака источног дела Фрушке горе. Крчедин је једно од већих насеља у општини
Инђија, не само по броју становника, већ и по свом пространству. Према попису из 2011. било је
2429 становника.
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Обухват предметног подручја заузима
северни део општине Инђија, са десне стране
аутопута из правца Београд-Нови Сад.
Насеље је изграђено на депресији која се у
стручној географији назива Крчединска. Крчедин
је данас типично равничарско село панонског типа.
Основа му је четвртаста и улице се секу под
правим углом.
У насељу преовлађује породично становање
руралног типа. Породично становање, по обиму,
површини и значају, представља најдоминантнију
намену, а јавља се најчешће у виду
слободностојећих објеката.

Слика 1. Положај насеља Крчедин
Стамбени објекти су углавном постављени на регулацију, приземни и старијег датума градње.
Стање стамбеног фонда по површини и броју домаћинстава задовољава потребе постојећег броја
становника. Просечна спратност у насељу је П+Пк, иако постоје и објекти са спратношћу до
П+1+Пк. Парцеле су правоугаоног облика и прате уличну регулацију.
Значајан је број блокова у којима су средишњи делови у потпуности неизграђени, а користе се
као баште уз породичне стамбене објекте. Поједини садржаји породичног становања су задржали
изглед сеоског домаћинства, са великим економским двориштем и помоћним и економским
објектима.
У постојећој просторној и функционалној структури насеља не постоји формирана радна зона.
Евидентирани појединачни радни садржаји се не могу се груписати у радну зону, али је могуће
издвојити два већа комплекса на граници Плана у северном и јужном обухвату.
Површинска хидрографија у Крчедину је изражена у постојању мањих потока. Поток који тече
са јужне стране Фрушке горе зове се Патка и пролази кроз јужни део обухвата Плана. Поток чије се
извориште налази у селу састаје се са Патком у делу крчединског атара који се зове Буџак.
Постојећи објекти и површине јавне намене
Анализом постојећег стања обухваћено је цело подручје, неизграђени и изграђени простори.
Постојеће површине се сагледавају са становишта просторног размештаја, по намени површина.
Мултифункционални објекат (ткз „зграда општине“)
У централном делу обухвата Плана, налази се вишефункционални објекат. Објекат је
приземан, угаони, „Г“ облика и садржи просторије месне заједнице, месне канцеларије, вртића,
поште и Телекома (АТЦ Крчедин). Објекат је старијег датума, али скоро реновиран. У оквиру
парцеле, у атријуму објекта налази се игралиште за децу вртића Цврчак.
Основно образовање
У насељу Крчедин, на кат. пар. бр. 3777, налази се осморазредна основна школа „22 јул“ (од I
до VIII разреда). Површина парцеле износи око 0,48hа, укупне површине под објектима 1810 м2 и
бруто развијене грађ.површине 2644,55m². Површина фискултурне сале износи 457,66m². У оквиру
школског компклекса налази се отворен спортски терен димензија 10x15m. Школи гравитирају
ученици из Новог и Старог Сланкамена, Сланкаменских винограда и Бешке.
Школа поседује 13 учионица, библиотеку, информатички кабинет, салу за физичко, учионицу за
извођење техничког образовања. Укупан број ученика за школску 2015/16 годину износи 177/9 са
радом у 1 смени. Укупан број наставника износи 23, док је укупно 35 запослена у колективу.
Дом културе
Објекат дома културе налази се на парцели кат. бр. 877. Објекат је угаони, неправилног
облика. Објекат садржи салу за издавање за око 380 људи, малу салу, концертну салу за представе и
друга културна дешавања. Простор користи културно уметничко друштво Иво Лола Рибар.
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Музеј и библиотека
У строгом центру насеља, дијагонално од зграде општине, налази се објекат музеја и
библиотеке. У дворишту зграде музеја налази се споменик посвећен Стевану Дороњском (1919-1981.
год.).
Амбуланта и апотека
Амбуланта у Крчедину представља истурено одељење Дома здравља Др Милорад Мика
Павловић у Инђији. Служба хитне помоћи се налази у Бешкој. Објекат садржи просторије опште
медицине и стоматологије. У оквиру објекта смештена је и апотека.
Спорт и рекреација
У Крчедину површина намењена спорту и рекреацији постоји у виду фудбалског игралишта
(ФK „Фрушкогорац“). У оквиру комплекса спортског терена смештене су и свлачионице.
Недостатак представља паркирање које је планирано недалеко од овог комплекса. Површина
игралишта износи 1,4hа. Остали садржаји спорта и рекреације остварени су у склопу основне школе
у виду отворених терена.
Јавно зеленило-парк код дома културе
Преко пута дома културе налази се парк са дечијим игралиштем на кат.пар. бр. 1141, површине
око 926м².У оквиру парка налази се спомен плоча, као и урбани мобилијар старијег датума.
Комунални објекти
Зелена пијаца
У самом центру насеља, изнад парцеле музеја налази се зелена пијаца. Пијаца је мала, али
задовољава тренутне потребе становника Крчедина.
Гробље
У северозападном делу обухвата Плана налази се гробље кога чине старо и ново гробље. Старо
гробље се налази под заштитом. Гробље је ограђено зиданом оградом и има капелу са два лежаја,
мокри чвор и оставу. Улазни део је уређен и поседује чесму, клупе и други мобилијар.
Од осталих комуналних објеката издвајају се мернорегулациона станица (МРС Крчедин),
антенски стуб комуникационе инфраструктуре, резервоар за воду (приказано на графичком прилогу
бр. 3. Постојећа намена површина).
5. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ израде Плана је остваривање правног и урбанистичког основа за развој, заштиту,
изградњу и уређење простора и да у складу са Законом пропише правила коришћења, уређења и
заштите планског подручја, усмери правац и ток развоја, коришћења и намена површина, обезбеди
саобраћајну и другу инфраструктурну опремљеност.
Планом ће се дефинисати подручја јавних површина, правила и услови изградње, уређења и
коришћења земљишта за све намене у подручју разраде.

II. ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА

1.1. Граница Плана генералне регулације
Граница Плана генералне регулације одређена је на основу одлуке о изради Плана, нарочито
на основу члана три из одлуке – „Граница подручја обухваћеног Планом“. Приликом прилагођавања
границе Плана реалним условима на терену и концепту планског решења, дошло је до одступања
предложене границе Плана у односу на границу из одлуке од 9,55 % односно 34,1ha (подручје Плана
према граници из одлуке заузима површину од 356,80ha док је подручје Плана према предложеном
концепту планског решења, 322,70ha).
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1.2. Грађевинско подручје
Површином грађевинског подручја обухваћене су површине у насељу Крчедин (јавни
садржаји, саобраћајнице, површине намењене комуналној инфраструктури, становању, трговини,
занатству и производњи). Овако одређено, грађевинско подручје има површину од 248,38ha и већим
делом се поклапа са површином плана. Из површине плана у југозападном делу изузето је
пољопривредно земљиште.
Изграђене површине, као и оне које се планирају за изградњу, у оквиру граница Плана чине
једну компактну грађевинску и урбанистичку целину, без издвојених, засебних изграђених делова.
1.2.1. Опис границе грађевинског подручја насеља Крчедин
Опис границе грађевинског подручја Плана генералне регулације за насеље Крчедин креће са
запада од тромеђе к.п. бр. 2721, 2741/5 и 2741/3, иде на север ободом к.п. бр. 2741/3 до тромеђе к.п.
бр. 2741/3, 2741/4 и 2741/5, скреће на исток ободом к.п. бр. 2741/3, 2742/1, 2742/2, 2742/3, 2742/4,
2742/5, 2743/1, 2743/2, 2744/6, 2744/3, 2744/4, 2744/5, 2720/22, 2709 до тромеђе са 2720/12 и 2720/13,
пресеца 2709 и наставља ободом к.п. бр. 2711. Затим иде на север планираном регулацијом
саобраћајнице до к.п. бр. 2719/1, даље на север иде ободом 2719/1 у дужини од око 53м, скреће на
исток пресецајући к.п. бр. 2719/1, 2718/40, 2718/39, 2718/38 и 2718/37, потом се враћа на југ ободом
2718/37 до линије планиране регулације саобраћајнице којом иде на исток до к.п. бр. 2718/48. Даље
граница иде на север ободом к.п. бр. 2718/48, 2718/47, 2718/44, 2718/43, 2718/14, затим иде источним
ободом к.п. бр. 2807 у дужини од око 197м, одакле скреће на исток пресеца пут и иде његовим
ободом на југ све до новопланиране локације за трафостаницу, скреће на исток у дужини од око
392м, затим скреће на југ ободом к.п. бр. 2690/3 и 2690/2 до 2706/27, наставља на запад ободом к.п.
бр. 2706/56, 2706/55, 433, 436, 442/73, 442/72, 434, иде регулацијом саобраћајнице, обухвата
раскрсницу са путем за Сланкамен, а затим наставља на запад ободом к.п. бр. 2639/1, 2639/3, 621/2,
556/1, 618/2, 619/1, 620, 556/70, 556/71, 601/1, 602, 556/87, 556/89, 556/90, 556/91, 556/92, 556/93,
556/109, 556/94, 556/95, 556/96, 2641/1, 2375, 566/1, 2375/5, 2375/7, 2375/8, 2375/183, 2375/9,
2375/177, 2375/178, 2375/21, 2375/25, 2375/29, 2375/31, 2375/30 (пут), 2375/110, 2375/134, 2371/2,
2374/1, 1904, 1587/3, 1587/10, 1586/36, 1586/22, 1584, 1586/22, 1522, 1525, 1526, 1527, 1530, 1534,
1537, 1540, 1543, 1545, 1549, 1552, 1556/2, 1558, 1561, 1584, 1567, 1571/1, 1571/2, 1574, 1577, 1580/1,
1580/2, 1582, део 1133/3, затим наставља ободом к.п. бр. 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140/3, 1131,
1130, 1126, 1127, 1123/2, 1123/1, 1120/1, као и део к.п. бр. 1121/2 и 1121/1, даље ободом к.п. бр.
1117/2, 1117/1, 1113/2, 1113/1, 1009, 1105, 1102, 1097, део 1099/2, даље ободом к.п. бр. 1095, 1091/2,
1091/1, 1088/2, 1088/1, 1082, 1080/2, 1080/1, 1072, 1070, 1066, 1063, део 1057, затим ободом к.п. бр.
1056/1, 1051/2, 1051/1, 1050, 1041, 1040, 1036, део 1034 и 1033. Граница иде даље ободом к.п. бр.
1031/2, 1031/1, 1027, 1023/2, 1023/1, део 1019 и 1018, затим ободом к.п. бр. 1015, 1011, пресеца пут и
наставља ободом к.п. бр. 1585/65, 1585/64, 1585/39, 1585/29, 1585/30, 1585/1 пресеца пут и долази до
тромеђе к.п. бр. 2721, 2741/5 и 2741/3 одакле је опис и започет.
У случају неслагања горе наведеног описа важи графички прилог бр. 1.
1.2.2. Површине јавних намена
Јавна намена се односи на образовање, здравство, дечију и социјалну заштиту, културу, науку,
информисање, локалну управу и месне заједнице затим, комуналне површине, јавно зеленило и
објекте спорта и рекреације.
У планском периоду се не очекује значајније проширење јавних садржаја у насељу па су све
потребе и захтеви организације јавних садржаја насеља решени у оквиру постојећих капацитета
јавних површина. Укупна површина јавних садржаја је 67,63 ha односно, 20,95 % површине Плана.
Граница површина јавне намене је дефинисана линијама (регулациона линија). Линија је
дефинисана тачкама за које су дате координате (дате у поглавље V. ПРИЛОЗИ, координате
граничних тачака површина јавне намене и на графичком прилогу бр. 6.а-6.д. „План регулације
површина јавне намене“) а које су орјентационе и треба их ажурирати на конкретном спровођењу
плана и изради катастарско-топографског плана.
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1.2.3. Површине осталих намена
Грађевинско земљиште осталих намена (укупне површине 216,75ha, односно 67,17%
површине Плана) заузима преостале површине намењене претежно становању, привреди,
комерцијалним делатностима, мешовитим пословно-стамбеним наменама, као и свим другим
наменама на земљишту других власника (приватно земљиште, верске заједнице). Такође, друге јавне
функције, односно намене које су јавног карактера и за јавну употребу, могу бити организоване и на
земљишту које није одређено за површине јавне намене (образовање, социјална заштита,
информисање, здрвство, култура, спорт, зеленило...).

1.3. Концепција уређења и типологија грађевинских зона
Простор је концепцијски подељен према претежним наменама коришћења земљишта тако да
га чини центар насеља, становање ниских густина са јавним функцијама, подручје водоизворишта и
зелене парковске површине.
Цело подручје се може поделити у више урбанистичих зона:
ЗОНА I: Зона ужег центра насеља;
У оквиру ове зоне налазе се централни мешовити садржаји намењени, администрацији,
становању (породично и вишепородично), управи, култури, и услужним делатностима.
Доминантна намена у оквиру ове зоне је мешовита намена, становање са пословањем.
Планиране су функције услуга, из области трговине, занатства, личних и интелектуалних
услуга и пословања како би ова зона постала зона квалитетног становања уз допуњавање урбаним
садржајима.
У зависности од планираних садржаја степен искоришћености на парцелама у центру се
дозвољава од 30-70% (у зависности да ли је становање породично или вешепородично, чисто
пословање или јавне службе, услови дати за сваку делатност појединачно). Спратност објеката је до
П+2 у зависности од намене.
Постојећи стамбени објекти са задржавају уз могућност да се у приземљу из улице могу
отварати трговине, угоститељске и занатске радње.
Под породичном стамбеном изградњом подразумева се решавање проблема становања
изградњом приземних, односно спратних објеката (макс. до П+1+Пк) на парцелама за породично
коришћење. Под вишепородичном стамбеном изградњом подразумева се решавање проблема
становања применом вишеспратних стамбених објеката (од П+1 до макс. П+2+Пк).
У оквиру ове целине планирана је „тиха реконструкција“ на принципима „унутрашњег ширења
насеља“ која ће обухватити и ревитализацију заштићених објеката чиме ће се вршити унапређивање
амбијенталне целине, кроз доградњу и ревитализацију постојећих и заштићених објеката.
ЗОНА II: Општа стамбена зона;
Планом генералне регулације насеља Крчедин зона становања ће обухватити доминантну
зону-око централне зоне.
Реализација планских циљева у погледу становања решаваће се реконстукцијом постојеће
насељске зоне и пренаменом постојећих површина за потребе становања. Ове активности одвијаће
се паралелно, у складу са потребама насеља. Без обзира да ли ће се радити о замени постојећег и
изградњи новог стамбеног фонда у насељу, организовање становања се може вршити у два основна
вида стамбене изградње: изградња породичних објеката и изградња породичних стамбених објеката,
са малом привредом и пољопривредом.
С обзиром да је у насељу Крчедин већина пољопривредних домаћинстава на грађевинској
парцели биће планирана изградња стамбеног, помоћног и економских објеката, у зависности од
величине парцеле. Даће се могућност изградње и другог објекта на парцели, уколико могу да се
задовоље сви прописани урбанистички параметри.
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Карактеристичан, релативно правилан, облик парцела сличних димензија са уређеном
регулацијом изградње, овом простору даје препознатљив амбијент, карактеристичан за насеља у
Војводини. Јавне површине се одржавају и у уредном су стању.
Као пратеће активности у стамбеној зони могу се наћи све пословне и услужне делатности.
Дозвољена спратност у овој зони је до П+1+Пк. Пословни објекти се могу наћи и као засебни
објекти на парцели.
ЗОНА III: Радна зона.
Два већа радна комплекса налазе се на северу и југу Плана.
У планском периоду привреду треба усмерити ка преради пољопривредних производа и
добијању готових као и производњу која неће вршити загађење животне средине, односно
делатности из области трговине на велико.
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

2.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.1.1. Правила уређења за површине и објекте јавне намене
На територији Плана, површине јавних намена би обухватале простор саобраћајних површина,
објекте јавних намена (школа, вртић и сл.), комуналне, инфраструктурне објекте и јавне зелене
површине.
За све намене у оквиру комплекса, потребно је:
- озеленити све слободне просторе. Травњаке унутар комплекса подићи од врста предвиђених
за интензивно гажење
- бетонирати или поплочати пешачке стазе плочама отпорним на клизање
- организовати паркирање у оквиру сопствене парцеле ван површине јавног пута, у зони улаза
- у комплексу је забрањена изградња других објеката, који би могли да угрозе животну
средину и основну намену простора.
Планом се не предвиђа изградња нових објеката јавне намене, осим комуналних објеката, али
се оставља могућност реконструкције и доградње, тамо где то урбанистички параметри дозвољавају.
2.1.2. Јавне функције и службе, предузећа
То су објекти који се односе на образовање, здравство, дечју и социјалну заштиту, културу,
науку, информисање, локалну управу и месне заједнице.
У оквиру јавних садржаја налазе се следећe институције, објекти и површине:
Управа, администрација, јавни сервиси:
- месна заједница-месна канцеларија;
- матичар;
- ПТТ.
Култура и информисање:
- дом културе;
- музеј и библиотека.
Здравство:
- амбуланта/Апотека.
Образовање:
- основна школа „22 Јул“.
Дечија и социјална заштита:
- вртић ''Цврчак.
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Комуналне површине и објекти:
- гробље;
- зелена пијаца.
Инфраструктурне површине и објекти:
- Водозахват;
- МРС;
- Трафо станице.
Парковске површине
- парк са игралиштем за децу;
- уређено зеленило национални парк Фрушка гора;
- уређено зеленило са дечијим игралиштем.
Саобраћајне површине:
- путно земљиште;
- станица за снабдевање горивом.
Спорт и рекреација:
- игралишта ФК „Фрушкогорац“;
Постојећи објекти се могу задржати у постојећем стању уз могућност минималне доградње у
циљу комплетирања постојећих садржаја, али могућа је и изградња новог објекта уз поштовање
урбанистичких параметара предвиђених овим планом.
Дозвољени су радови на реконструкцији, изградњи и доградњи истих, уз могућност изградње
пратећих комуналних и других садржаја и објеката у функцији основне намене простора.
У склопу објеката се могу наћи и пословне, угоститељске и услужне делатности, али само као
пратеће намене основној намени.
НАМЕНА ПРОСТОРА

Земљиште
(hа)

Учешће у
грађевинском
подручју насеља(%)

Учешће у јавним
површинама (%)

42,59
42,59

14,98
14,98

64,72
64,72

0,14

0,05

0,21

0,14

0,05

0,21

0,15
0,52
0,67

0,05
0,18
0,23

0,23
0,79
1,01

0,10
0,90

0,03

0,15

0,31

1,37

0,54

0,19
0,53

0,82
2,34

0,52
0,52

2,26
2,26

Саобраћајне површине
1. Путно земљиште

∑

Јавне функције и службе
1. Месна заједница/месна канцеларија
2. ПТТ
3. Вртић
∑
Здравство, школство
1. Амбуланта/апотека
2. Основна школа „22 Јул“
∑
Јавно зеленило
1. Парко са дечијим игралиштем
2. Уређено зеленило
3. Уређено зеленило са дечијим игралиштем
∑

1,54

Спорт и рекреација
1. Спортски терен-фудбалско игралиште
∑

1,49
1,49
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Комуналне површине и објекти
1. Гробље
2. Зелена пијаца
3. Сточна пијаца
∑

6,40
0,03
0,99
7,42

2.25
0,01
0,35
2.61

9.72
0,04
1.50
11,27

∑

0,11
0,05
0,16

0,04
0,02
0,06

0,17
0,07
0,24

1. Резервуар пијаће воде

0,18

0,06

0,27

2. МРС

0,007

0,002

0,01

3. Трафо станице

0,01

0,004

0,01

4. Антенски стуб

/

/

/

0,20

0,066

0,30

65,81

23,15

100

Култура
1. Дом културе
2. Музеј и библиотека
Инфраструктурни објекти

∑
свега – површине јавне намене

2.1.3. Управа и администрација
То су објекти који се односе на локалну управу и администрацију, разне друштвене и државне
функције које су смештене у одвојеним објектима или у објекту више служби и функција.
По указаној потреби, за нове објекте користиће се зоне постојећег центра насеља као и
капацитети постојећих објеката.
У складу са наменом, на овим локацијама су могуће интервенције у смислу осавремењавања
садржаја, затим доградња, реконструкција и адаптација постојећих објеката или чак (ако се укаже
потреба) изградња нових објеката, ако то услови на парцели дозвољавају, односно, замена
постојећих објеката новим.
Урбанистички услови за изградњу и уређење су:
- индекс заузетости парцеле је макс. 70%
- спратност објеката је макс. П+1+Пк.
2.1.4. Здравство, школство, дечија и социјална заштита
Образовање.
Школски и предшколски објекти се лоцирају у зони центра и стамбеним зонама, у близини
саобраћајница, али заштићени од буке и аерозагађења. Локација треба да има довољно простора за
изградњу пратећих садржаја, као што су: дечија игралишта, спортски терени и др. Објекти морају
бити снабдевени довољном количином хигијенски исправне воде за пиће и хигијенским уклањањем
отпадних вода. Наведена област je регулисана Правилником о ближим условима за почетак рада и
обављање делатности установа за децу (''Службени гласник РС'', бр. 50/94 и 6/96) и Правилником о
нормативима простора, опреме и наставних средстава за основну школу („Службени гласник СРС Просветни гласник“, бр. 4/90).
Основно образовање у насељу је организовано у оквиру ОШ „22 Јул“ Крчедин за насеља
Крчедин, Нови и Стари Сланкамен, Сланкаменски виногради и Бешка.
Укупан број ученика који похађају ову школу у школској 2015/16 годину износи 177 у 9
одељења са радом у 1 смени. Укупан број наставника износи 23, док је укупно 35 запослена у
колективу. У оквиру школског комплекса постоји филскултурна сала као и отворени спортски терен.
Поређењем изграђеног и слободног простора школског комплекса по ученику у односу на
важеће нормативе за ову намену објеката, види се да су постојећи капацитети изграђеног простора
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као и слободног, дворишног, простора задовољавајући. Неопходна је модернизација и
реконструкција постојећих капацитета.
Код побољшања услова школских објеката, објекте и комплексе градити и уређивати према
важећим нормативима за основно образовање, усаглашеним са стањем и специфичним потребама
овог подручја:
Основна школа - услови за изградњу и уређење су:
-

обухват деце (од 7-14 година) је 100%;
број ученика у учионици је 25-30;
изграђена површина је мин. 7,5 m2 по ученику;
слободна површина је 25-30 m2 по ученику;
индекс заузетости парцеле је макс. 30%;
спратност објеката је макс. П+1+Пк;
зелене површине су мин. 40%;
саставни део комплекса су отворени спортски терени и фискултурна сала.

Целокупан школски простор би требао бити унапређен побољшањем услова рада.
При решавању слободних 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;
- слободне зелене површине.
Неоходно је заштитити школско двориште зеленим појасом и физички га одвојити од суседних
намена.
Побољшања треба усмерити на квалитет опреме и наставних средстава, обезбеђење
квалитетног педагошког особља, инфраструктурну опремљеност простора, човекомерност простора
и саму безбедност ученика.
Дечија заштита.
Полудневни боравак деце ораганизован је у просторијама дечијег вртића „Цврчак“ које се
налазе у мултифункционалном објекту у коме се налазе још и месна канцеларија и ПТТ. Вртић
Цврчак је део предшколске установе „Бошко Буха“ из Инђије. Капацитети објекта тренутно
задовољавају тренутне и будуће потребе места. Потребно је осавременити и реконструисати објекат
као и дворишни простор, укључити родитеље у разне едукативне програме и васпитање деце у
оквиру установе.
Као и у другим областима, тако и у погледу социјалне и дечије заштите, насеље Крчедин
гравитира ка центру општине, Инђији па се, и у планском периоду, предвиђа исти начин пружања
дечије и социјалне заштите.
Предшколско образовање - услови за изградњу и уређење су:
-обухват деце јасленог узраста (од 1-2 године) је мин. 30%;
-обухват деце (од 3-6 година) је мин. 70%;
-број деце у групи је 10-15;
-изграђена површина је мин. 8 m2 по детету;
-слободна површина је 10-15 m2 по детету;
-травната површина је мин. 3 m2 по детету;
-обезбедити зелених површина мин. 40%
-индекс заузетости парцеле је макс. 30%
-спратност објеката је макс. П+Пк
-комплекс опремити пешчаником и справама за игру деце.
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Социјална заштита.
Што се тиче социјалне заштите, становништво Крчедина упућено је на Центар за социјални
рад „Дунав“ у Инђији. Делатности центра за социјални рад чине послови којима се обезбеђује
остваривање права грађана, односно задовољавање њихових потреба и који без подршке социјалне
службе не могу достићи или одржати квалитет живота или заштитити своја права, утврђеним
Законом о социјалној заштити, породично-правној заштити и свим прописаним подзаконским
актима. Будући да је Центар за социјални рад специјализована институција система социјалне
заштите која представља базу стручног рада у области социјалне заштите, својим радом задовољава
најразличитије потребе грађана у спречавању узрока и отклањању последице социјалних случајева и
проблема у општини. Центар се бави питањима социјалне заштите деце и младих, одраслих и старих
лица са подручја општине Инђија као и праћењем и проучавањем социјалних потреба и проблема
иницирањем и организовањем превентивних активности.
Центар за социјални рад ће, у складу са својим овлашћењима и природом посла, стварати
услове за развој мреже услуга социјалне заштите на локалном нивоу са циљем јачања потенцијала за
могућности одабира више врста услуга и пружалаца услуге социјалне заштите на локалном нивоу
као и доступност услуге у складу са стратегијом социјалне заштите за целу општину.
Здравство
Здравствена заштита се одвија у објекту који се може сматрати делимично задовољавајућим, у
наредном периоду неопходно је обезбедити могућности за подизање основне здравствене заштите на
виши ниво.
Развој здравствене службе се односи за превентивне услуге, редовне контроле здравственог
стања, здравствено едуковање становништва и стоматолошке услуге. Ако се укаже интерес и
економска основа за организовање нових садржаја из ове области може се остварити у централној
зони насеља.
Амбулантно-поликлиничке установе обично се лоцирају у насељима у виду амбуланти и
здравствених станица. Ближи услови одређени су Правилником о условима за обављање здравствене
делатности у здравственим установама и другим облицима обављања здравствене делатности
(„Службени гласник РС“, бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12 и 119/12).
Амбуланта - услови за изградњу и уређење су:
-индекс заузетости парцеле је макс. 70%;
-спратност објеката је макс. П+2.
2.1.5. Култура и информисање
Култура.
Насељске функције културе задовољавају потребе становника Крчедина, али је неопходно у
планском периоду обогатити културне догађаје у циљу повећања стандарда живота становника.
Библиотека је у склопу музеја где се и задржава у планском периоду. Фонд постојећих наслова је
неопходно повећати у циљу задовољавања потреба грађана.
Урбанистички услови за изградњу и уређење објеката су:
-индекс заузетости парцеле је макс. 70%;
-спратност објеката је макс. П+1+Пк.
Мултифункционална сала – услови су:
-обухват је 20 корисника на 1000 становника;
-површина комплекса је 7 m2 по кориснику;
-површина сале је 3 m2 по седишту (кориснику);
-сала је намењена за различите садржаје: позоришне и биоскопске представе, концерте,
културне манифестације, окупљања и др.
Библиотека – услови су:
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-обухват је 10 корисника на 1000 становника;
-библиотечки фонд је 1500 књига на 1000 становника;
-површина библиотеке је 3 m2 по кориснику;
-површина архивског простора је 80 књига по m2;
-површина пратећег простора је 10 m2 по запосленом.
Информисање.
У насељу не постоји центар информисања. У наредном периоду је потребно оформити
информациони пункт, најпре у овиру постојећих објеката и институција (нр. Пошта, зграда месне
заједнице...), а затим и као независну целину у мањем објекту (у близини објеката културе,
администрације, управе, јавних сервиса, на отвореном простору парковских површина итд.).
Функција овог пункта ће бити давање основних техничких, практичних информација о насељу како
житељима тако и посетиоцима и туристима. Информациони пункт треба садржати информације о
културним дешавањима у месту и општини, информације о преноћишту и ценама смештаја, хране,
пића затим, информације о историји насеља и општине, туристичким информацијама ловног и
риболовног туризма итд.
На овом месту, информације ће бити лако доступне, јасне и практичне што ће у великој мери
олакшати свакодневницу становницима насеља као и повременим и сталним гостима и туристима.
2.1.6.Комунални објекти
Од комуналних објеката који су у функцији у насељу су зелена пијаца, гробље. Планом је дата
локација за изградњу сточне пијаце.
Гробља.
Локација за гробље мора да задовољава услове у вези са геолошким саставом тла, као и
санитарним и другим условима прописаним за подизање гробља сходно Закону о сахрањивању и
гробљима („Службени гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник PC“, бр. 53/93,
67/93, 48/94 и 101/05).
Тренутни капацитети гробаља у потпуности задовољавају потребе насеља па се не предвиђа
повећање њихових површина. Потребно је увести више врста зеленила у оквиру гробаља, извршити
уређење површина које су предвиђене за ходање, увести урбани мобилијар и реконструисати
постојећи, увести додатни број паркинг места.
Услови за уређење и изградњу су:
-60% површине гробља треба да буде намењено гробним местима;
-20% чини заштитни зелени појас и парковски обликован простор;
-16% су површине за саобраћајнице;
-3% трг за испраћај, а 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).
Зелена пијаца.
Постојећа пијаца прехрамбено-снабдевачке функције својим капацитетима задовољава
тренутне потребе насеља. Не планира се њено измештање ни проширење.
Услови за уређење пијачног простора су:
-формирање минималног пијачног платоа (у мери у којој простор то дозвољава) и опремање
комуналном инфраструктуром;
-урeђење простора за зелену пијацу који ће моћи ефикасно да се одржава, као и простора за
продају млечних производа, живине и сличне робе;
-обезбeдити простор за продају сезонских кабастих производа (бостан, купус, кромпир и сл.);
-индекс заузетости парцеле је макс. 70%;
-спратност објеката је макс. П+1.
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Детаљнији услови прописани су Правилником о ближим условима који обезбеђују хигијенско
поступање са животним намирницама и могућност здравственог надзора над прометом ван
просторија одређених за продају („Службени гласник РС“, бр. 25/76).
Сточна пијаца.
Сточна пијаца са вагом се планира на катастарској парцели 158/2 за потребе становништва
насеља Крчедин и околних. Прцела је површине 0,99 ha, поред продајних места и ваге за марење
животиња, планира се и изградња ветеринарске амбуланте. Простор сточне пијаце је у смислу
доступности, добро повезан са насељем и околним местима. Потребно је да се сточна пијаца уреди и
огради. Специфични режим коришћења сточне пијаце налаже и нарочит приступ у унапређењу и
уређењу тог дела простора. Продају на сточној пијаци потребно је организовати једном недељно.
Услови за уређење овог простора прописује правилник о ветеринарско-санитарним условима
објеката за промет животиња („Сл. гласник РС“, бр. 105/2013).
2.1.7. Спорт и рекреација
Објекти физичке културе, спорта и рекреације су пратећи садржаји насеља, за које се
обезбеђују посебне површине, са специјалним условима. Ближи услови за ове објекте прописани су
Законом о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11) и Правилником о условима за обављање
спортских активности и делатности („Службени гласник РС“, бр. 30/99).
За задовољавање потреба из области физичке културе, спорта и рекреације у Крчедину постоји
само фудбалско игралиште. Фудбалско игралиште је у добром стању, али минимално опремљено.
Насеље Крчедин спортско рекреационе функције оствариће на постојећим локацијама. У
непосредној близини фудбалског терена планирана је површина са игралиштем за децу.
Физичка култура ће имати изузетно важну улогу како за одгој деце тако и у омогућавању
становницима свих старосних доби да се баве физичким активностима.
Општи услови за уређење и изградњу спортско-рекреативних објеката и садржаја су:
- индекс заузетости парцеле је макс. 40%1;
- спратност објеката је макс. П+1+Пк;
- зелене површине су мин. 40%2.
2.1.8. Инфраструктурни објекти
Водозахват
Насеље Крчедин има локални водозахват са кога се снабдева водом за пиће захватањем из
подземних водоносних хоризоната. Подручје Фрушке Горе представља зону прихрањивања ове
подземне воде. Водозахват чине четири цеваста бунара капацитета 650 l/min (10,83l/s). У складу са
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања („Службени гласник РС“, бр. 92/2008) успостављене су зоне санитарне заштите
(непосредна зона санитарне заштите – зона I, ужа зона санитарне заштите – зона II и шира зона
санитарне заштите – зона III).
Планска опредељења развоја локалног система водоснабдевања заснивају се на потпуној
заштити локалног изворишта поштовањем зона санитарне заштите и рационално коришћење водних
ресурса, као и минималним губицима на дистрибутивној мрежи.
МРС
Насеље Крчедин се снабдева природним гасом из ГМРС Бешка до мернорегулационе станице
у насељу.
Услови за уређење и изградњу су:
- индекс заузетости парцеле је макс. 70%;
- спратност објеката је макс. П;
- зелене површине су мин. 30%;
У индекс заузетости се не рачунају отворени спортски терени
У зелене површине се рачунају и отворени травнати спортски терени

1
2
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- комплекс оградити заштитном оградом, висине мин. 2,0m, а удаљеност заштитне ограде од
МРС мора бити мин. 3,0m.
2.1.9. Јавно зеленило
Јавне зелене површине су слободно доступне свим грађанима и таквим начином коришћења
задовољавају се најосновније социјалне потребе. У групу ових зелених површина спадају: улично
зеленило, зеленило јавних површина-уређено зеленило, паркови и др.
Уређено зеленило. У насељу Крчедин не постоје веће парковске површине које су уређене.
Предвиђа се формирање парковских површина у северном делу насеља, око гробља, као и у
источном делу насеља. Парковске просторе допунити садржајима за игру деце, рекреативним и
спортским садржајима на отвореном. На овим површинама се не предвиђа изградња објеката осим
објеката инфраструктуре. Предвиђа се партерно уређење површина. У планском периоду потребно
је потпуно уредити парковске површине и привести их намени.
Значајна јавна зелена површина у насељу јесте линијско зеленило у оквиру путног земљишта
које је делимично уређено. Потребно је да се ово зеленило у потпуности уреди, оплемени ниским и
средњим зеленилом, заменити мртва стабла новим садницама.
Површине заштитног зеленила. Главна функција ових површина је побољшање
микроклиматских услова, ублажавање доминантних ветрова, неповољног дејства саобраћаја,
везивање земљишта и заштита од ерозије. Оне могу да служе као средство за ограничење дивље
градње али и као резервна површина за касније, планско, ширење.
Заштитно зеленило формирати на локацији вододозахвата, око гробља и на другим
површинама на којима се предвиђа рекултивација.
Циљ је да се заштитно зеленило повеже са осталим зеленилом ради стварања континуалног
зеленила равномерно распоређеног по целој територији.
Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљно-географским, фито-центолошким и
станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и
новостворене станишне услове
Линеарно зеленило. Избор врста за дрворедно зеленило прилагодити условима:
-једнострани или обострани дрвореди (саобраћајнице које имају тротоаре ширине најмање
2,5m)
-прекинуте низове попунити истом врстом
-за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном и формираном круном, снажним
кореновим системом и правим деблом најмање 2,8-3m висине
-у улицама, где услови захтевају, урадити реконструкцију дрворедног зеленила фазном
заменом старих стабала.
Зеленило специфичног карактера. Савремена урбанистичка концепција уређења простора
подразумева функционално озелењавање специфичних целина.
Такве зелене површине као елемент у обликовању простора имају и функционални значај:
-зелене површине радних комплекса;
-зелене површине школских комплекса;
-зелене површине дечјих установа;
-зелене површине здравствених установа.
У поступку реконструкције, ревитализације и подизања нових зелених површина избор врста
прилагодити намени простора, условима локације и функцији зеленила
-зеленило радних зона има заштитно декоративну функцију, избор врста засновати на
брзорастућим, широколисним лишћарима и примешаним четинарима
-школски комплекси и дечје установе озелењавати високодекоративним врстама
интересантних морфолошких карактеристика
-зеленило здравствених установа има декоративно-заштитну функцију а избор врста засновати
на аутохтоним, бактерицидним, инсектицидним врстама избегавајући жалосне форме.
Заштитно зеленило дрворедног типа или живе ограде обавезни су садржаји уређења.
Фрагменти шума у грађевинском подручју се задржавају и уређују као локације са приоритетном
заштитном функцијом.
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Правила коришћења зелених површина
На компактним зеленим површинама: парк и заштитно зеленило забрањена је изградња
објеката високоградње. Могућа је изградња објеката и мреже инфраструктуре, у складу са условима
надлежних институција, уз услов визуелног прилагођавања амбијенту зеленила и уређењу и враћању
земљишта и површина у првобитно стање пре извођења радова. Могуће је постављање мањих
приземних монтажно-демонтажних објеката, бруто површине до 10m², намене која представља
допунску намену основној намени зелене површине.
2.1.10. Саобраћајна инфраструктура
Правила уређења
Насељска путна мрежа подељена је у три категорије:
-главне насељске саобраћајнице;
-сабирне саобраћајнице;
-приступне саобраћајнице.
Категоризација уличне мреже извршена је на основу функционалних и физичких
карактеристика саобраћајница и структуре саобраћајних токова на њима. Сходно категорији
дефинише се профил, геометрија и континуитет саобраћајница.
Главне насељске саобраћајнице – ГНС су улице које се поклапају са трасама општинских
путева, са општинским путем који повезује Бешку-Крчедин-Нови Сланкмен (улице Цара Душана и
Уче Зељковића) и са општинским путем који повезује Дунав-Крчедин-Нови Карловци (улице
Дунавска и Наде Јовановић).Њима се одвија транзитни и локални саобраћај и то су саобраћајнице са
саобраћајним приоритетом.
Сабирне саобраћајнице - СНС су стамбене и пословне улице које генеришу, сабирају сав
локални саобраћај са суседних парцела из стамбене зоне и усмеравају га жељеним циљевима било
локално било ка излазним правцима.
Приступне саобраћајнице – ПНС обезбеђују приступ на површину јавне намене свих
планираних намена. Њима се обезбеђују и коридори за постављање инсталација до крајњих
корисника.
Табела бр. 3: Параметри за насељске саобраћајнице
Главна насељска саобраћајница
коловоз 2х3,0
...........................................
тротоар 2х1,5-2х2
...........................................
бициклистичке стазе 2х1,0 или 1х2,5 ...........................................
минимална ширина коридора
...........................................

6,0 m
3,0-4,0 m
2,0-2,5 m
20,0 m

Сабирне саобраћајнице
коловоз 2х2,75-3,0
тротоар 2х1.5-2,0
минимална ширина коридора

........................................... 5,5-6,0 m
........................................... 3,0-4,0 m
........................................... 16,0 m

Приступне саобраћајнице
коловоз 2х2,75
тротоар 2х1,5-2,0
минимална ширина коридора

........................................... 5,5 m
........................................... 3,0-4,0 m
........................................... 10,0 m

* ширина коловоза дата у табели је са извођењем ивичњака.
Уколико се ивичњаци не изводе додаје се ширина ивичних трака.
У оквиру коридора саобраћајница смештени су канали и путно зеленило.
Предложени распоред попречног профила (тротоари, зеленило и канали) који су дати у
графичком прилогу, дати су као оријентациони, и биће дефинисани пројектном документацијом.
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Обавезујућа је регулациона ширина и минимални параметри који су прописани планом за елементе
попречног профила.
Пешачки саобраћај
Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила свих
саобраћајница. Тротоари су постављени, углавном, уз границу регулације. Планирају се у свим
улицама и са минималном ширином од 1,5m. Тротоари су бетонски или поплочани али могу бити и
са другачијом обрадом. Они се обавезно физички издвајају у посебне површине, заштићене од
осталих видова моторног саобраћаја.
Бициклистички саобраћај са правилима грађења
Бициклистичке стазе планиране су као посебне траке у оквиру профила следећих улица: Цара
Душана и Уче Зељковића. У осталим улицама бициклистички саобраћај се води свуда где постоје
просторне могућности у појасу дефинисане регулације на основу пројектне документације. Основни
принципи за провлачење бициклистичких коридора су: користити мирне (стамбене) улице, трасе
полагати кроз озелењене (и парковске) просторе, трасама повезивати зоне становања, рекреације и
централних активности и у зонама атракције планирати просторе за паркирање бицикала.
Ширина бициклистичке стазе износи 2,5m (изузетно 2,0m) за двосмерни саобраћај, односно
1,75m (изузетно 1,0m) за једносмерни саобраћај. Обавезно је обележавање свих бициклистичких
капацитета одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. Висина слободног профила за
бициклистичке стазе износи 2,25m.
Станице за снабдевање моторних возила горивом
Планом није утврђен размештај планираних локација станица за снабдевање горивом, осим
постојеће која није у функцији а која се налази у центру насеља. Нове станице за снабдевање
моторних возила горивом се могу градити као компатибилна намена у зони радних садржаја.
Паркирање возила се одвија на парцели власника, односно корисника, према правилима за
одређивање броја паркинг места било на отвореном или у објекту гараже. У централним улицама за
потребе паркирања запослених и корисника услуга централних и јавних функција могуће је у оквиру
регулације уредити површине за јавно паркирање уз коловоз, према конкретним потребама
користећи дате нормативе за обрачун минималног броја паркинг места.
Нормативи за одређивање минимално потребног броја паркинг места:
 становање;
- 1,1 ПМ по стану (за социјално и непрофитно становање кроз израду УП у складу са
Уредбом о стандардима и нормативима за планирано пројектовање, грађење,
коришћење и одржавање станова за социјално становање, на основу Закона о
социјалном становању („Службени гласник РС“, 72/09)).
 комерцијални и пословни садржаји;
-1 ПМ на 50m2 НГП продајног простора трговинских садржаја;
-1 ПМ на 60m2 НГП административног или пословног простора;
-0,5 ПМ на сто са 4 столице угоститељског објекта;
-1 ПМ на 6 кревета и 1 ПМ по апартману хотела/мотела/пансиона;
-1 ПМ на 3 истакачка места за станице за снабдевање горивом.
 производња;
- 1ПМ на 100 m2 БРГП производне хале или 1ПМ на 4 запослених у смени (усваја се
већи број);
- 1ПМ на 100 m2 БРГП привредних објеката, магацина или 1ПМ на 3 запослена.

Број 26, страна број 1535

Службени лист општине Инђија

Понедељак 27. новембар 2017.

2.1.11. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
Водоснабдевање
Постојеће стање
Осим водозахвата систем водоснабдевања чини хидрофорска станица, резервоар запремине
250m3 намењен за дневно изравнање неравномерности у потрошњи и противпожарну резерву, као и
дистрибутивна мрежа изведена од пластичних (ПВЦ, ПЕ) цеви пречника Ø63-Ø110mm са кућним
прикључцима. Притисци у водоводној мрежи се крећу од 2,8-5,9 bar. Једини третман у производњи
воде је хлорисање. Није познат тачан број кућних прикључака. Дистрибутивна мрежа је претежно
прстенаста са једним бројем слепих огранака. Водоводна мрежа је трасирана на површинама јавне
намене, дуж постојећих саобраћајница обострано у односу на коловоз или само са једне стране, тако
да су водоснабдевањем обухваћена сва домаћинства у насељу. Пречници водоводних цеви нису
довољни са становишта противпожарне заштите, а у наредном периоду постоји потреба како за
реконструкцијом, тако и за проширењем постојеће дистрибутивне мреже.
Правила уређења
До коначног и трајног решења питања водоснабдевања прикључивањем на регионални систем
водоснабдевања „Источни Срем“ насеље Крчедин мора да одржава и развија постојећи водоводни
систем, али тако да исти у будућности може бити интегрисан као саставни део регионалног система.
Планом се предвиђа снабдевање водом објеката унатар обухвата са локалног водоводног система уз
адекватну заштиту истог.
Овим Планом прописује се израда Елабората о зонама санитарне заштите у току 2017, године.
Након израде Елабората биће дефинисане зоне санитарне заштите изворишта за насеље Крчедин.
До израде истог важе правила прописана Правилником о начину одређивања и одржавања зона
санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник PC“, бр. 92/08), а који је
саставни део услова ЈКП Водовод и канализација бр. 2969 од 06.09.2016. год.
Зоне санитарне заштите одређују се у циљу заштите воде за пиће од намерног или случајног
загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати на издашност изворишта и природни
састав воде на изворишту.
Правилником су предвиђене следеће зоне и појасеви санитарне заштите:
непосредне заштите (зона I);
 ужа зона санитарне заштите (зона II);
 шира зона санитарне заштите (зона III).
 зона

Зона непосредне заштите
Зона непосредие заштите (зона I) изворишта подземне воде формира се на простору изворишта
непосредно око конкретног водозахватног објекта и дефинише елаборатом о зонама санитарне
заштите.
Ову зону треба обавезно оградити ради спречавања неконтролисаног приступа људи и
животиња. Ограда треба да обухвата најмање 10m од конкретног објекта уколико у објекту бораве
стално запослене особе, односно 3m уколико исте не бораве.
Потребно је обезбедити да ова зона административно припада кориснику вода како би
несметано могао обављати сервисне радње.
Према правилнику ова зона се засађује декоративним зеленилом, растињем које нема дубљи
корен и може се користити као сенокос, али без употребе хемијског ђубрива, течног и чврстог
стајњака, употреба пестицида, хербицида и инсектицида.
У зони I се, према важећем Правилнику, не могу градити или употребљавати објекти и
постројења, користити земљиште нити вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену
исправност воде на изворишту.
Ужа зона санитарне заштите
Ужа зона санитарне заштите (зона II) се такође односи на конкретан водозахватни објекат и
дефинише се елаборатом о зонама санитарне заштите. С обзиром на категорију изворишта, чл. 10
Правилника прописује да простор зоне II не може бити мањи од 50 m од водозахватног објекта.
У зони II се према важећем Правилнику, не могу градити или употребљевати објекти и
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постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену
исправност воде на изворишту.
Шира зона санитарне заштите
Шира зона санитарне заштите (зона III) се односи на подручје водозахвата. С обзиром на
категорију изворишта, чл. 16 Правилника прописује да простор зоне III не може бити мањи од 500 m
од водозахватног објекта.
У зони III се према важећем Правилнику, не могу градити или употребљевати објекти и
постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену
исправност воде на изворишту.
Планира се изградња нове дистрибутивне мреже у појасу регулације новопројектованих
саобраћајница од полиетиленских водоводних цеви минималног пречника Ø110mm, са уградњом
подземних противпожарних хидраната на удаљености не већој од 80 метара. Убудуће, приликом
реконструкције постојеће водоводне мреже, уграђиваће се цеви минималног пречника од Ø110mm,
без измене трасе, такође са хидрантима, ваздушним вентилима и испустима за испирање мреже.
Фекална канализација
Постојеће стање
Насеље нема изграђену јавну канализациону мрежу па је потребно њено пројектовање и
изградња. Тренутно је једини начин одвођења отпадних вода из домаћинстава сакупљањем у
водонепропусним септичким јамама, које представљају привремено решење. Због санитарних и
еколошких разлога овај начин одвођења фекалних вода је привремен, а изградња септичких јама се
дозвољава до завршетка изградње јавне канализације.
Правила уређења
Већ дуже време постоји потреба за изградњом система за одвођење отпадних вода у Крчедину.
Он ће се градити на површинама јавне намене, а овим планом се за коридор будуће канализационе
мреже одређују осовине постојећих и планираних саобраћајница у насељу унутар обухвата плана, а
изузетно се може одступити од овог принципа.
Планирана је изградња система за одвођење отпадних вода по сепарационом систему, којим ће
бити обухваћени сви објекти обухваћени овим планом. Планским документима вишег реда и
постојећом техничком документацијом предвиђена је изградња регионалне канализације ИнђијаСтара Пазова-Нова Пазова и фекалне канализације у насељу Бешка, док је у Новим Бановцима
планирана изградња ППОВ, тако да је крајњи реципијент пречишћених отпадних вода река Дунав.
Претходним условима добијеним од „Водовод и канализација Инђија“ ЈП, захтевано је да се
предвиди коридор повезног канализационог цевовода (колектора) за прикључење фекалне
канализације насеља Крчедин на заједнички систем одвођења отпадних вода насеља Бешка и
Инђија.
Хидраулички прорачун оптерећења фекалне канализације у насељима Инђија и Бешка:
Просторним планом општине Инђија процењено је да ће Крчедин 2021. године имати 2870
становника. Уз специфичну потрошњу од 125 л/ст/дан, просечан дневни отицај ће износити 358,75
m3/дан, што износи 4,15 л/с. Уз усвојени производ коефицијената дневне и часовне
неравномерности за овај тип насеља од 2,88, добијамо оптерећење у при максималном протоку од
Qmax,h=11,96 л/с. Ради се о количини отпадне воде коју канализациони систем Инђије и Бешке
може да прихвати.
Траса повезног канализационог цевовода (колектора) за прикључење фекалне канализације
насеља Крчедин на заједнички систем одвођења отпадних вода насеља Бешка и Инђија се налази
изван граница овог плана. Стога је за овај инфраструктурни објекат потребно израдити посебан
плански акт.
За фекалну канализацију насеља Крчедин планирају се цеви од пластичних материјала (ПВЦ,
ПЕ или сличне), а њихова класа (отпорност на механичке утицаје) је условљена начином уградње и
теменим оптерећењима. У случају да отпадне воде од потрошача садрже масти, уља или било какве
штетне материје, обавезно је такве воде третирати пре упуштања у канализацију. Технолошке
отпадне воде које се упуштају у јавну канализацију, са аспекта квалитета морају испуњавати услове
прописане одговарајућом општинском одлуком, тако да својим садржајем не могу да угрозе отицање
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у колекторима јавне канализације нити да угрозе биолошке процесе на ППОВ. Генерално се у јавну
канализацију прихватају воде квалитета комуналних отпадних вода.
Атмосферска канализација
Постојеће стање
На предметном подручју нема атмосферске канализације. У појасу регулације постојећих
саобраћајница делимично је изведен систем отворених канала за одвођење условно чистих
атмосферских вода које се не пречишћавају.
Правила урађења
Евакуацију атмосферских незагађених вода са кровова објеката решити посебним системом са
одводом воде до реципијента (канал, путни јарак, зелене површине). Овим планом су одређени
коридори атмосферске канализације обострано у односу на постојећу, односно планирану
саобраћајницу или само са једне стране. Атмосферска канализација може бити изведена од
отворених канала или делимично зацевљена (раскрснице, зона центра,...). Испусте у канал и изливне
грађевине у крајњи реципијент треба конструисати тако да не изазивају ерозију обала. Воде са
саобраћајних манипулативних површина, бензинских станица, паркинга и површина где може доћи
до загађења обавезно третирати (таложници, сепаратор масти и уља и сл.). Све колске прилазе и
укрштања са саобраћајницама зацевити у складу са важећим прописима и нормативима. Крајњи
реципијент за прихват атмосферских вода биће постојећи водотоци и канали.
2.1.12. Електроенергетска инфраструктура
Постојеће стање
Снабдевање ел. енергијом подручја целог насеља Крчедин је реализовано из Т.С. 110/20kV
“Инђија”, тренутно инсталисане снаге 31,5 МVA, преко 20kV извода “Бешка”.
Средњенапонски објекти напонског нивоа 20kV биће заступљени и у наредном периоду.
Планско подручје је већим делом предвиђено за породично становање и јавне службе од
општег интереса, а напајање ел.енергијом се врши из следећих Т.С. 20/0.4kV:
-„Поповић” - тип “СТС”, снаге 400kVA
-„Млин” - тип “СТС”, снаге 250kVA
-„М. Видовића” - тип “СТС”, снаге 250kVA
-„М. Тита” - тип “СТС”, снаге 250kVA
-„Центар” - тип “СТС”, снаге 400kVA
-„Миленка Вуксана” - тип “СТС”, снаге 250kVA
-„Н. Јаношевића” - тип “СТС”, снаге 250kVA
-„Б. Кечића” - тип “СТС”, снаге 160kVA
-„М. Горки” - тип “СТС”, снаге 250kVA
-„М. Грујића” - тип “СТС”, снаге 160kVA
-„Ј. Вуксана” - тип “СТС”, снаге 400kVA
-„М. Пијаде” - тип “СТС”, снаге 250kVA
-„Економија” - тип “СТС”, снаге 100kVA
Трафостанице су лоциране у планском подручју а прикључак Т.С. на средњенапонску
електродистрибутивну мрежу је изведен преко 20kV далековода „Бешка”, који је изграђен као
надземни до Т.С. 20/0,4kV.
Преглед реализације ел. енергије у МWh за период 2005 – 2015 за насеље Крчедин су
представљени у следећој табели:
2005
7053

2006
6960

2007
7101

2008
7426

2009
7306

2010
7400

2011
7504

2012
7400

2013
7203

2014
7032

2015
7185
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Број купаца и структура потрошње у 2015. години за насеље Крчедин су дати у следећој табели:
високи напон
домаћинство
остала потрошња
укупно
број
МWh
%
број
МWh
%
број
МWh
%
број
МWh
%
0
0
0,00
2516
5735 79,82
94
1450 20,18 2610
7185
100
На планском подручју се у наредном периоду предвиђа задржавње постојећих и изградња
нових објеката од општег интереса на јавним површинама, објеката у оквиру радних зона на
северном и јужном делу насеља, као и објеката за породично становање (стамбена зона мање и
средње густине) и помоћних и економских објеката уз главне објекте. Такође могуће је развијање
мале привреде и услужног занатства у објектима породичног становања по целом насељу. Очекује
се умерен пораст потрошње електричне енергије с'обзиром да ће се иста ангажовати за напајање
наведених садржаја, што је могуће обезбедити повећањем снаге постојећих Т.С. 20/0,4kV до
максимално 400kVA по једном објекту, као и изградњом нових Т.С. 20/0,4kV снаге до 630kVA и
напојних кабловских водова 20kV.
Постојећи напојни далековод 20kV “Бешка” задовољава потребе будуће потрошње и на њега је
могуће прикључити нове Т.С. које се граде на планском подручју. Далековод кроз насеље је делом
изграђен као мешовит вод т.ј. на истим стубовима је далековод 20кV и нисконапонска мрежа.
Далековод је изграђен на бетонским и челично решеткастим стубовима и са Al-č проводницима
пресека 35, 50 и 95mm2. За напајање нових МБТС треба користити кабал 20кV типа XHE 49-A
одговарајућег пресека.
Нисконапонска мрежа од постојећих Т.С. до појединих потрошача је делом на армирано
бетонским и челично решеткастим стубовима, са Al-č проводницима пресека 35 и 50mm2, и са СКСом типа X00/O-A 3x70+54,6+2x16mm2. Једним мањим делом нисконапонска мрежа је на дотрајалим
дрвеним стубовима са Cu проводницима пресека 6 и 10mm2. Постојећа нисконапонска мрежа
задовољава очекиване потребе, али се иста мора сукцесивно реконструисати заменом дела стубова и
пресека проводника у циљу повећања преносне снаге. Мрежа јавног осветљења је изведена заједно
са нисконапонском мрежом на истим стубовима у виду додатних проводника Al-č 16 и 25mm2 и Cu
6mm2.
Распоред и напајање објеката је приказан на ситуационом плану - графички део.
Правила уређења
Планско подручје је намењено породичном становању (стамбена зона мање и средње густине),
као и мањим делом објектима од општег интереса на јавним површинама. Остала намена површина
је мала привреда и услужно занатство у објектима породичног становања. У делу планског подручја
ограничена је изградња објеката због близине надземних водова 20kV који туда пролазе. У наредном
периоду, очекује се умерен раст потрошње ел.енергије, па је неопходно повећање снаге постојећих
Т.С. 20/0,4kV према захтевима за додатном ангажованом снагом на конкретним локацијама. Такође
у случају немогућности повећања снаге на постојећим Т.С. 20/0,4kV недостајућу снагу је могуће
обезбедити изградњом нових електроенергетских објеката средњег напона: трафо-станицe 20/0,4kV
сличне типу MБТС снаге 630kVA, које треба лоцирати поред главних саобраћајница, чиме ће се
омогућити безбедно и квалитетно напајање објеката који ће се градити на планском подручју.
Предвиђена је изградња две нове МБТС у јужној и северној радној зони и једне МБТС у делу
предвиђеном за породично становање. Прикључак нових МБТС извести кабловским водовима 20kV,
из правца постојећег далековода 20kV.
У свим будућим улицама предвидети коридор ширине минимално 1,5m за изградњу ел.
енергетских водова (нисконапонских и мешовитих 20 и 0,4kV) и локације за будуће трафо станице.
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Нисконапонска мрежа је у насељу „Крчедин“ у планском подручју изграђена на армирано
бетонским и челично решеткастим стубовима са Al-č проводницима, а делом на дрвеним дотрајалим
стубовима и са Cu водовима мањег пресека. Мрежа је у једном делу изграђена заједно на истим
стубовима са напојним далеководом 20kV (мешовити вод). Потребно је нисконапонску мрежу на
дрвеним стубовима реконструисати, односно извршити замену стубова бетонским и челично
решеткастим и повећање пресека проводника уз доградњу јавне расвете. Такође потребна је
изградња и нове нисконапонске мреже за напајање објеката. Реконструисану и новоизграђену НН
мрежу градити као надземну на типским армирано-бетонским стубовима 9/250, 9/1000 и 9/1600 и
челично решеткастим стубовима и са самоносећим кабловским снопом 1kV. Прикључење
нисконапонске мреже на нове МБТС 20/0,4kV извести подземним кабловским водовима, 1kV до
првих стубова. На тај начин обезбедиће се недостајућа ел.енергија, смањити губици ел.енергије и
повећати безбедност и квалитет напајања.
По потреби, за објекте веће снаге нисконапонску мрежу је могуће градити као кабловску,
одговарајућег пресека. Избор и полагање кабловских водова треба извршити сагласно одредбама
техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. бр. 3, а надземну НН мрежу треба градити у свему према
препоруци T.П. бр. 8 и „Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских
надземних водова“ („Службени лист СФРЈ“, бр. 6/92).
Прикључци нових објеката са новоизграђене или реконструисане надземне мреже се врше
кабловским снопом или кабловским водовима одговарајућег пресека. Прикључци потрошача
ел.енергије на Е.Д. мрежу вршиће се сагласно одредбама техничких препорука Е.Д. Србије бр.ТП13
и ТП13-а.
Све саобраћајнице у комплексу, у насељеном делу, морају имати јавну расвету која се
реализује уградњом светиљки на стубове надземне мреже и са напајањем из Т.С 20/0.4kV. У делу
где се врши напајање потрошача кабловском нисконапонском мрежом, јавну расвету градити као
независну са светиљкама које се постављају на челичне стубове – канделабере и напајање истих се
врши кабловским водовима из Т.С. 20/0.4kV. У делу где се врши изградња нове као и
реконструкција постојеће нисконапонске мреже извршити изградњу инсталације јавне расвете
заједно са НН мрежом користећи самоносиви кабловски сноп, 1kV. Треба користити економичне
светлосне изворе као што су натријумове светиљке високог притиска и метал-халогене светиљке
одговарајуће снаге, које ангажују мању потрошњу ел. енергије уз већу ефикасност осветљења.
У планираним Т.С. треба уградити одговарајућу опрему за напајање и управљање јавном
расветом као и за мерење потрошње за ове намене.
ГРАФИЧКИ ПЛАН
Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко новоизграђених
и реконструисаних електроенергетских објеката приказаних на графичком прилогу бр. 9 План
мреже и објеката комуналне инфраструктуре у Р=1:2500.
2.1.13. Топлификација и гасификација
Правила уређења
На предметном подручју израде плана генералне регулације насеља Крчедин у општини
Инђија изграђена је дистрибутивна мрежа од полиетиленских цеви притиска p = 1,5 bari у свим
улицама са леве и десне стране укупне дужине L = 21052 са 491 кућним притиском.
Снабдевање природним гасом насеља Крчедин је из ГМРС Бешка капацитета 7 000m3/h
притиска 6 bara разведено челичним гасоводом до месно регулационе станице на предметном
подручју капацитета 460 m3/h где се врши смањење притиска са 6 bara на 1,5 bara и одоризација гаса.
Изграђене гасне инсталације су у складу са правилником за несметану и безбедну
дистрибуцију притиска до 16 bara од 9. Октобра 2015. год.
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Проширење дистрибутивне гасоводне мреже извршиће се полиетиленским цевима из већ
изграђене мреже уз проверу притисака.
2.1.14. Електронска комуникациона инфраструктура
Телекомуникациона инфраструктура у већем делу границама обухваћених планом постоји
(дигатлна телефонска централа MSAN Крчедин, као и подземна оптичка и примарна телефонска
мрежа). Међутим на појединим планираним деловима за становање обухваћених планом,
телекомуникациона мрежа не постоји и потребно је извршити проширење.
Правила уређења
Сагледавајући телекомуникационе потребе у обухвату плана као и могуће проширење
неопходно је извршити следеће:
1. Од планираних резерви у постојећим ТТ кабловима (оптичког и примарног подземног),
неопходно је извршити полагање подземног телефонског кабла типа ТК59DSL потребног
капацитета до планираних IRO (изводно разводних ормана) као и ПЕ цеви пречника ø40mm
(у којих ће се у зависности од намене објеката провући оптички кабл), са којих ће се
разводним подземним телефонским кабловима типа DSL потребног капацитета омогућити
телефонски прикључак за сваки објекат у зависности од намене, као што је приказано на
графичком прилогу;
2. Уколико у постојећим резервама примарних ТТ каблова нема довољно резерве за
прихватање планираних капацитета, неопходно је трасом постојећих ТТ каблова извршити
полагање подземног телефонског кабла типа DSL потребног капацитета као и ПЕ цеви
пречника ø40mm, и тако омогућити телефонски прикључак за сваки објекат у зависности од
намене;
3. Постојећа разводна телефонска мрежа је углавном покривена ваздушним ТТ кабловима, тако
да као алтернатива ИРО (изводно разводних ормана) за новопројектоване ТТ каблове може
да се планира уградња изводних ТТстубова.

2.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ
НАМЕНА

На основу анализе постојеће намене и тенденције развоја, узимајући у обзир планирану
намену као и ограничења, просторне могућности саобраћаја и комуналне инфраструктуре,
планиране су површине осталих намена са преовлађујућом наменом - становање, уз могућност
грађења објеката чија је намена компатибилна са основном наменом.
Укупна површина осталих намена износи 284,38hа, односно 88,12% површине Плана.
Остале намене чине становање, комерцијалне функције - услуге и угоститељство, производња ,
пословање, спорт и рекреација, верски објекти и зеленило.
Становање и пословање (услуге, трговина, занатство, угоститељство) су компатибилне намене
које су планиране у оквиру обухвата Плана.
2.2.1. Основни принципи и процеси уређења и изградње
Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређивања простора овог плана,
јесте унутрашња трансформација ткива као и изградња на новим локацијама са инфраструктурним
опремањем. Основне концепцијске замисли о просторној организацији и уређењу насеља, дате су у
следећим тачкама:
Тихе реконструкције, која ће претежно обухватити Зону ужег насељског језгра и то:
-заштићене просторне културно-историјске целине, где ће се вршити ревитализација објеката;
-амбијенталне целине, где ће вршити унапређивање постојећих амбијената, а нарочито јавних
простора;
-целине за обнову, где ће се вршити побољшање и доградња постојећих објеката, а у мањој
мери и замена постојећих и изградња нових објеката.
Унутрашњег ширења насеља, које ће обухватити општу стамбену зону и то:
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-целине за замену, са стабилизованом регулацијом и парцелацијом, где ће се вршити обимнија
доградња и замена постојећих објеката;
-целине за урбану трансформацију, које имају рурална обележја.
Спољашње ширење насеља, заокруживањем и урбаном трансформацијом ивичних подручја
насеља, где ће се утврдити нова или допунити постојећа намена, регулација и парцелација.
Полазећи од принципа мултифункционалне структуре насеља и сваке његове четврти,
оствариће се мешовито коришћење простора за становање, услуге, јавне службе и друге делатности
које не угрожавају околину штетним дејствима (бука, вибрације, гасови, мириси, отпадне воде).
Основни програмски елементи на којима почивају планска решења су:
1. Стратешко опредељење развоја је подизање нивоа услова живота и рада на подручју плана
кроз стварање услова за несметани развој основних привредних чиниоца, а то су пољопривреда и
привреда. Неопходно је просторно решавање конфликата ових финкција а у циљу развоја становања,
и свих других функција града.;
2. Најважнији услов за даљи развој, посебно привреде и производње је инфраструктурно
опремање у првом реду водоводном и канализационом инфраструктуром, а затим и гасоводом;
3. Највеће резерве за дугорочан развој становања, производних делатности, услуга и јавних
служби су у оквиру постојећих изграђених простора, који обухвата компактно насеље као и у
деловима формираних или започетих групација и садржаја дуж излазних главних праваца;
4. Један од стратешких принципа одрживог развоја је ограничавање ширења насеља, којим се:
- успорава процес трајне потрошње пољопривредног земљишта, као специфичног обновљивог
ресурса; зауставља процесе поремећаја у природи и пределу; доприноси заштити
обновљивих ресурса, очувању апсорпционих способности екосистема и обиља врста;
- сузбија неконтролисани раст насеља и дисперзно насељавање, чиме се смањује потрошња
земљишта за изградњу, енергетски интензитет саобраћаја, као и издаци за изградњу,
одржавање и коришћење комуналне инфраструктуре и јавних служби.
5. За даљи развој насеља од посебног је значаја усмеравање производне изградње у оквире
формиране радне зоне са строго прописаним условима заштите животне средине.
Дислоцирањем индустрије од других радних зона постиже се:
- организовање радних и мешовитих зона за мале производне погоне, што ће омогућити
етапно уређивање и рационално коришћење уређеног земљишта, као и еластичност на
промене и изградњу производних погона мањих капацитета;
- доминантан значај малих производних погона у будућем привредном развоју условљава:
подстицање развоја малих производних погона у домаћој радиности нарочито, на руралном
подручју и деловима насеља ниских густина.
6. Посебна пажња се мора посветити заштити и презентацији традиционалних градитељских
вредости и амбијенталних целина. Због значајних могућности оживљавања атрактивности и
аутентичности појединих простора (централни део села, појединачни објекти...) општинска управа
мора да се активно укључи у ревитализацију свих вредности. Препуштање власницима
појединачних објеката одговорност и обавезу о стању и старању, је неодрживо и не води адекватном
афирмисању појединачних објеката и простора.
2.2.2. Становање
На основу анализе постојеће намене и степена искоришћености грађевинског земљишта као и
просторних могућности према валоризацији простора за ширење насеља, очекиваног броја
становника, односно домаћинстава, дугорочни концепт размештаја зона становања обезбеђује да
свако домаћинство има стан, који је одговарајући по величини и опремљености, а да смештајни
капацитети буду већи за 10% од очекиваног броја домаћинстава.
Величина планираних површина за становање, у извесној мери, премашује оптималне
вредности у односу на демографску прогнозу развоја броја становника и опште прогнозе развоја
насеља. Разлог томе су позитивне предпоставке развоја насеља нарочито у привредним и услужним
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делатностима као и у планираном обезбеђивању и развоју основних животних услова становника
као и потреба из области културе и образовања.
Густине становања су дефинисане према планираним површинама за становање и према
наслеђеном стању планирања. У ове површине нису ушле површине планиране за друге намене
у
оквиру зона.
Становање није планирано као једина функција, већ као претежна намена простора, где су
дозвољене све остале намене које су компатибилне становању. Компатибилност намена је дата
табеларно у поглављу „Врста и намена објеката који се могу градити у оквиру подручја Плана“.
Становање се уређује делимичним прогушћавањем, реконструкцијом, санацијом и доградњом
постојећег стамбеног фонда, као делом и новог фонда али не у већој мери и према зонама већ се
проширење стамбеног фонда у планском периоду углавном своди на проширење на нивоу парцеле.
У областима које су већим делом изграђене стамбеним објектима, реконструкцију постојећих и
изградњу нових објеката треба вршити у складу са основним карактером подручја и визуелним
идентитетом већ изграђене урбане целине.
У оквиру обухвата Плана планирана је категорија становања – становање ниске густине.
Становање ниских густина.
Становање ниских густина је присутно углавном са већим парцелама које су сличног облика и
димензија са јасном регулацијом и обезбеђеним приступима са јавних површина. Спратност је
различита али у простору уједначена. Присутна је спратност П+0, П+Пк и П+1+Пк. Планира се
„тиха реконструкција“ постојеће стамбене изградње чиме ће се максимално и рационално
искористити већ постојеће грађевинске површине у насељу. У оквиру овог типа становања
дозвољено је развијање и других, компатибилних намена простора. У постојећем грађевинском и
изграђеном замљишту препознати су велики капацитети за нову изградњу па се Планом не
предвиђају нове зоне становања нити веће површине које ће, променом намене, прећи у грађевинско
земљиште. Став да се постојеће грађевинско земљиште у што већој мери задржи у постојећим
границама, додатно оправдавају и негативне демографске прогнозе и пад становништва у насељу у
планском периоду.
Мешовито становање и пословање.
Ова намена обухвата у подједнаком односу становање ниске густине са пословањем. Пословни
део објекта или парцеле је претежно услужног или занатлијског карактера. Услуге које се појављују
су трговина, угоститељство,....
Мешовите намене обухватају централни део насеља. Низ блокова уз главну улицу, од
раскрснице улца Наде Јаношевић и Боре Кечића до раскрснице улица Дунавске и Јанка Вукотића.
Површина мешовитих намена је 6,42ha.
Објекти су претежно старијег датума али у добром стању. Спратност објеката је од П+0 до
П+1. Дугачке, а уске парцеле условиле су такву организацију да је пословна функција, најчешће у
предњем делу парцеле, до улице, затим стамбени део и у задњем делу парцеле башта или мало
економско двориште са објектима за животиње и магацинским делом.
Типологија стамбеног ткива.
У односу на морфологију градског ткива становање се развија у оквиру типологије блокова:
-становање у компактним блоковима (објекти у низу и прекинутом низу на регулацијипанонска кућа);
-становање у отвореним блоковима (слободностојећи објекти – градске куће и зграде). Ово је
новији вид становања;
Уз основну овога, могуће је формирати и неку другу намену која не угрожава становање (нпр.
трговине, угоститељство, мање канцеларије..), као и јавне намене и зеленило. Становање није
планирано као једина функција, већ као претежна намена простора, где су дозвољене све остале
намене које су комплементарне становању. Становање се уређује делимичним погушћавањем,
реконструкцијом, санацијом и доградњом постојећег стамбеног фонда, као и изградњом новог у
планираним зонама становања. У областима које су већим делом изграђене стамбеним објектима,
реконструкцију постојећих и изградњу нових објеката треба вршити у складу са основним
карактером подручја и визуелним идентитетом изграђене урбане целине. Планирана организација
различитих стамбених целина дефинисана је различитим густинама становања и насељености, као и
заступљеношћу пословних делатности.
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2.2.3. Производња
Привредни развој треба заснивати на:
- коришћењу природних и климатских услова и већ изграђених привредних капацитета;
-малим производним погонима, који комплементарно прате ове области привређивања;
-стратешко опредељење на локалне инвеститоре и предузетнике;
-туризму, као комплементарне привредне активности, уз пажљиво одмеравање реалних
капацитета простора и плански распоред интервенција у простору.
У насељу је предвиђена засебна мања радна зона у северном и јужном делу насеља.
„Чиста производња“.
Садржаји мешовитог пословања могу се формирати и у оквиру стамбених зона, али под
условом да не утичу негативно на окружење. Уз становање се могу формирати мали производни
погони у домаћој радиности. Мали производни погони не смеју да угрожавају животну средину.
Неопходна је израда студије утицаја на животну средину. Производне делатности подразумевају
занатски тип производње са чистим погонима и складишењем чистих сировина.
У циљу заштите животне средине, не сме се дозволити да се планирани објекти баве:
-набавком, продајом и складиштењем отровних и радиоактивних сировина и материјала
-производњом опасном по здравље радника и околног становништва
-производњом која доводи до загађења вода, ваздуха и земљишта
Пољопривреда
У наредном периоду, пољопривреда ће заузимати значајно место у развијању привреде, пре
свега, због високо бонитетног земљишта. Основни развојни приоритети у области пољопривреде су:
интезивирање пољопривредне производње и проширење асортимана тржишне понуде поврћа,
лековитог, зачинског и ароматичног биља, здравствено безбедне хране и других специјализованих
пољопривредних култура; измена структуре усева повећањем учешћа индустријског, крмног и
повртног биља на рачун смањења одговарајућих површина под житима; интензивирање развоја
сточарства изградњом мини фарми за повећање сточног фонда како у друштвеном тако и у
индивидуалном сектору; изградња система за наводњавање и топлих леја.
У планском периоду, пољопривреда насеља Крчедина ће се развијати ван грађевинског
подручја на површинама слободног зеленила, уз могућност постепеног привођења планираној
намени пољопривредних површина које се налазе у оквиру укупног грађевинског подручја.
2.2.4. Пословање
Пословне делатности могу бити мала предузећа која према нивоу еколошког оптерећења могу
бити лоцирана унутар стамбеног насеља као што су пекарске и посластичарске радње, технички
сервиси, занатска производња у функцији туризма и др. Потребне су мере заштите од буке и
евентуалног непријатног мириса.
Све неизграђене површине у оквиру својих парцела, власници су обавезни да уређују а све
слободне површине озелене.
2.2.5. Комерцијални садржаји и услуге (трговина, занатство, угоститељство...)
Услужно-комерцијални садржаји подразумевају трговину на мало, угоститељство, делатности
канцеларијског типа (бирои, агенције, банке...).
Ова врста намене се може организовати у зони I – зона ужег центра насеља и у зони II – општа
стамбена зона.
Пословни простор мора бити уређен тако да задовољава функције, а истовремено да испуњава
естетске и хумане критеријуме.
У планском периоду треба обезбeдити простор, у складу са важећим нормативима за сваку
врсту услужних делатности.
Будућа изградња објеката комерцијалне делатности и услуга наставиће постојећи тип
организације, у приземним етажама са оријентацијом према фреквентним саобраћајницама и
атрактивнијим локацијама.
Услужно-комерцијални садржаји у оквиру стамбених зона могу се формирати као засебни
објекти или у оквиру стамбеног објекта са засебним улазом.
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2.2.6. Верски објекти
Верски објект ће се и у наредном, планском, периоду користити на исти начин и не планира се
проширење постојеће парцеле на којој је ова црква а такође, не планира се изградња нових верских
објеката. Постојећа парцела верског објекта додатно уредити и одржавати а свако даље уређење око
овог објекта мора бити у складу са функцијом.
2.2.7. Зеленило
Не постоје значајније зелене површине које су у приватном власништву. Зеленило у оквиру
приватних парцела је углавном неуређено, постоји просторна могућност формирања значајнијих
уређених зелених површина у постојећем грађевинском земљишту на већ изграђеним парцелама
што може допринети укупном квалитету живљења. Након формирања и уређења овог зеленила те
површине ће се укључити и унапредити укупни систем зеленила у насељу.
Реконструкцијом постојећих зона и изградњом нових потребно је обезбедити простор за
зеленило. Све постојеће зелене површине власници су обавезни да уређују, а све слободне површине
у оквиру парцела да озелене.
За све врсте и површине зеленила водити рачуна о константном одржавању и обнављању
зеленог фонда.
Зелене површине појединачних парцела у оквиру породичног становања имају важну улогу са
санитарно-хигијенског становишта, а пружају 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 зоне: предврт, простор намењен мирном одмору
или игри деце, повртњак, воћњак и сл.
Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно архитектонски елементи као и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба
да су у складу са околним пејзажом и општим условима средине (мора се узети у обзир и отпорност
дрвећа и шибаља према диму и штетним гасовима). Основу сваког врта треба да чини добро урађен
и негован травњак.
Због специфичног облика постојеће грађевинске парцеле у насељу (парцеле су углавном
релативно правилног, издуженог правоугаоника) на којима су објекти грађени у предњем делу
парцеле, према улици, постављени на регулационој линији, формиран је значајан део задњег
дворишта на парцели па је на тим просторима врло важно формирати мале, уређене и полуинтимне
зелене оазе, у приватном власништву али са могућношћу међусобног физичког повезивања. Циљ је
формирање квалитетних и компактних зелених површина у оквиру блокова индивидуалног
становања које би, заједно са осталим зеленим површинама у насељу (углавном јавним) у значајној
мери унапредиле квалитет живота становника ових блокова.
Проценат озелењености индивидуалних парцела треба да буде најмање 30%.
У делу намењеном вишепородичном становању, неопходно је обезбедити минимално 20%
зелених површина у оквиру којих треба обезбедити просторе за миран одмор, изграђена дечија
игралишта и травњаке за игру и одмор.
Основна улога ових површина је побољшање животне средине, односно микроклиме, одмор и
рекреација. Ове зелене површине треба повезивати са осталим категоријама зеленила у јединствен
систем, а пешачким стазама остварити најкраће правце ка околним садржајима.
Тамо где има просторних могућности, зелене површине треба уредити стазама и мобилијаром.
Избегавати биљне врсте са алергеним својствима, трновите и отровне, увезене. Озелењавање
мора да буде вишефункционално: заштита од ветра и буке, визуелна и просторна баријера, засен,
стварање пријатног амбијента за боравак и рад.
Зеленило производних и пословних делатности има заштитну функцију, избор врста засновати
на брзорастућим, широколисним лишћарима и примешаним четинарима. Зеленило радне зоне треба
формирати унутар комплекса, по ободу комплекса ширине минимално 5m.
Постојећи дрвореди и украсно зеленило сачуваће се и заштитити од планираних грађевинских
интервенција, у хоризонталном и вертикланом смислу.
Озелењавање вршити садницама које су отпорне на загађивање, орезивање, ентомолошка и
фитопатолошка обољења, а могу образовати високе, развијене и компактне крошње.
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2.3. Услови и мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних
непогода, технолошко-техничких несрећа и ратних дејстава
2.3.1. Заштита животне средине
Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне
средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу
анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој околини и на основу
процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за циљ да
утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а
са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају
развој, спречавају конфликте на датом простору што је у функцији реализације циљева одрживог
развоја.
Дефинисање мера заштите извршено је на основу анализе стања животне средине, процене
могућих утицаја Плана на животну средину и фактора животне средине за које је утврђено да могу
бити изложени највећем утицају.
Заштита и унапређење животне средине оствариће се побољшањем њеног укупног квалитета, а
посредно и њених основних елемената: ваздуха, воде, земљишта и живог света. Овај циљ оствариће
се спровођењем низа мера различитог карактера:
- правних – нормативних мера: доношење општих нормативно-правних аката Општинске
управе о заштити и унапређењу животне средине, као и програма заштите и поступака и
активности, критеријума понашања, а у вези са тим и санкционих поступака у случају
непоштовања Закона; израда катастра загађивача и стално ажурирање од стране надлежних
органа, при чему је нарочито важно успостављање мерних пунктова загађивања и услова
праћења загађивања; забрана и ограничавање градње објеката који су потенцијални
загађивачи у зонама становања, друштвених, рекреативних, здравствених, школских и
других центара активности;
- техничко-технолошких мера: прилагођавање технолошких и производних процеса у
индустрији захтевима и условима заштите од загађивања животне средине; уградња,
контрола, употреба и одржавање инсталација и уређаја за пречишћавање загађених отпадних
гасова и вода;
урбанистичко-планских мера: правилан избор локације (нарочито производних и
прерађивачких објеката) уз поштовање мезо и микролокационих карактеристика простора;
формирање санитарних заштитних зона око индустрија и великих саобраћајница, при чему
ширина санитарних зона зависи од степена загађења; овде се посебно наглашава израда
елабората процена утицаја којима ће се оцењивати планска и пројектна решења у односу на
захтеве животне средине, у складу са Законом;
- економских мера: прибављање материјалних средстава потребних за остваривање циљева
заштите и унапређења животне средине кроз мере фискалне политике, издвајање доприноса
из цене производа и услуга, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, као и
финансирање из новчаних накнада и казни за емитовање штетних продуката преко
дозвољеног нивоа у животну средину.


Заштита ваздуха

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04), Правилником о
граничним вредностима, методама мерења емисије, критеријумима за успостављање мерних места и
евиденцији података („Службени гласник РС“, бр. 54/92 и 30/99) и Правилником о граничним
вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података („Службени гласник
РС“, бр. 30/97) дефинисане су основне одредбе за систематско и континуално праћење загађујућих
материја, методе мерења и дозвољене концентрације.


Заштита земљишта

Потенцијалне изворе загађења земљишта у области пољопривреде представља неадекватна
употреба агрохемијских средстава. Сточарска производња је битан фактор загађења средине.
Мере заштите и унапређења квалитета земљишта:
- приоритетно смањење екцесивних и јаких ерозионих процеса у угроженим подручјима;
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-

рационално коришћење и очување земљишта које се користи у пољопривредне сврхе;
рекултивација деградираног земљишта и предела;
контролисана употреба пестицида, ограничавање употреба хербицида и вештачких ђубрива;
систематско праћење квалитета земљишта (праћење концентрације тешких метала у
земљишту и праћење концентрације азота у земљишту);
-подстицање традиционалних пољопривредних грана које имају повољне услове за развој и
доприносе очувању структуре предела;
-пажљив избор одговарајућих култура и начина обраде земљишта према педолошким
условима, нагибу и експозицији терена;
-побољшање сортног састава травних екосистема ради повећања њихове продуктивности и
заштите земљишта;
-припреме превентивних и оперативних мера заштите, реаговања и поступака санације
земљишта у случају хаваријског изливања опасних материја у околину.


Заштита вода

На основу Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), Плану за заштиту вода
од загађивања („Службени гласник РС“, бр. 6/91), Закону о искоришћавању и заштити
водоизворишта („Службени гласник СРС”, бр. 27/77 и 29/88), као и других одредби које се односе на
заштиту вода и од вода прописани су услови које је неопходно применити у процесу прописивања
начина коришћења земљишта и спровођења Плана генералне регулације.
Атмосферске воде, чији квалитет одговара II класи воде, могу се без пречишћавања одвести у
атмосферску канализацију, околне површине, риголе и др. путем уређених испуста који су
осигурани од ерозије.
Основни узрок загађивања вода представља испуштање непречишћених отпадних вода у
реципијенте. Загађивање подземних вода је пре свега последица примене ђубрива, пестицида и
хербицида у пољопривреди, затим процеђивање са неуређених дивљих депонија отпада као и
неадекватан третман септичких јама.
Прва класа речне воде подразумева воду тако доброг квалитета да се може у природном стању
или након дезинфекције користити за снабдевање насеља водом за пиће или у прехрамбеној
индустрији.
Очување и унапређење квалитета вода може се рационално постићи само у склопу
интегралног комплексног јединственог система коришћења вода, заштите вода и заштите од вода, уз
оптимално захватање вода за поједине кориснике, добро технолошко коришћење, рециркулацију,
као и рационалне мере у технолошком производном процесу, уз што мању емисију опасних и
штетних материја у коришћене воде и смањење отпадних и непожељних материја уопште.
Мере заштите и унапређења квалитета вода:
- ревитализација и проширивање водоводних система и смањење губитака воде;
- при изградњи водоводне мреже обавезно примењивати важеће законске норме и прописе;
- развој канализационе мреже, изградња ППОB и санитација насеља;
- подстицање рационалне потрошње воде у домаћинствима, индустрији и другим делатностима
- систематско праћење квалитета вода;
- прописује се израда Елабората о зонама санитарне заштите у току 2017, године. Након израде
Елабората биће дефинисане зоне санитарне заштите изворишта за насеље Крчедин.
Зоне санитарне заштите одређују се у циљу заштите воде за пиће од намерног или случајног
загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати на издашност изворишта и природни
састав воде на изворишту. Начин одређивања и одржавања зона санитарне заштите се прописује
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања („Службени гласник PC“, бр. 92/08).
Правилником су предвиђене следеће зоне и појасеви санитарне заштите:
 зона непосредне заштите (зона I);
 ужа зона санитарне заштите (зона II);
 шира зона санитарне заштите (зона III).


Заштита од ветрова
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Делимичну заштиту од јачих ветрова обезбедити реализацијом свих видова зеленила,
планираних решењима из овог ПГР. Други део заштите од ветрова је обавеза инвеститора, а односи
се на обезбеђење конструктивног склопа свих објеката на заштиту од ветра кроз техничку
документацију и доследно спровођење кроз изградњу.


Заштита од буке

Комунална бука у насељима урбаног типа највећим делом потиче од саобраћаја, док су
индустрија, занатска делатност, грађевинска оператива, угоститељство и друге делатности од мањег
значаја. У Крчедину до сада није вршено испитивање нивоа комуналне буке.
Потребно је, ради заштите од буке, бирати делатности које су комплементарне са становањем
уз примену важећих законских прописа и норми у овој области.
Подизати дрвореде и уређивати планиране зелене површине према решењима из овог Плана.
Контролу нивоа буке и методе мерења обављати у складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке
у животној средини („Службени гласник РС“, број 54/92).
Највиши дозвољени нивои буке изражени А - пондерисани нивоом у dB(A) (ЈУС У Ј6.205),
према Правилнику о нивоу буке у животној средини („Службени гласник РС“, 54/92) дати су у
наредној табели:
Зоне

Намена простора
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и
опоравилишта, културно - историјски локалитети,
велики паркови
Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и
школске зоне

I
II
III

Чисто стамбена подручја
Пословно-стамбена подручја, трговинско - стамбена
подручја, дечја игралишта
Градски центар, занатска, трговачка, административно управна зона са становима, зоне дуж аутопутева и
магистралних саобраћајница

IV
V

Индустријска, складишна и сервисна подручја и
транспортни терминали без становања

VI



Највиши дозвољени ниво
спољашње буке dB(A)
Дан
Ноћ
50

40

50

45

55

45

60

50

65

55

На граници зоне, бука не сме
прелазити нивое у зони са којом
се граничи

Заштита од пожара

На подручју плана основну меру заштите против пожара представља добро организована и
опремљена служба противпожарне заштите.
Системи водоводне и хидрантске мреже представљају комплементарну функцију за ефикасну
заштиту. Због задовољења противпожарних прописа планирана је реконструкција свих водоводних
линија пречника мањег од 100mm.
У структури насеља, зелене површине и водотокови имају и улогу задржавања појавних
пожара.
Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати следеће смернице:
-при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите;
- правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката смањити
опасност преношења пожара;
- обезбедити, правилном диспозицијом објеката у односу на саобраћајнице, несметан приступ
противпожарних возила;
- у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне хидранте;
- лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом прописаним
условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере заштите од
пожара.
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Заштита од земљотреса

На сеизмолошкој карти публикованој 1987. године за повратне периоде од 50, 100, 500, 1000 и
10000 година која приказује максимални очекивани интезитет земљотреса, са вероватноћом појаве
63%, Крчедин се на олеати за повратни период од 475 година налази у зони 7-8 MCS° скале.
Подручје Балканског полуострва представља сеизмички активно подручје. То је део Медитеранскотранс-Азијског појаса. Са гледишта форфогенетске анализе овај део терена и поред донекле
постигнутог степена геоморфолошке зрелости још увек повремено и местимично трпи утицај
егзогеодинамичких чинилаца.
Сеизмичке карактеристике терена и могуће повећање сеизмичке активности, наглашавају да,
када се нешто гради у читавом овом подручју, сва сеизмичка правила треба да се поштују а ово
захтева даље сеизмичке анализе за све грађевине које су саграђене.
Основне смернице које треба примењивати су следеће:
-обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а посебно водити
рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката;
-главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж саобраћајница и кроз
зелене површине и на одговарајућем одстојању од грађевина;
-обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих и изградњи
нових објеката.
Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и строго
поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз детаљно истраживање
терена.
Терен, по инжињерскогеолошким условима - нестабилан и условно стабилан терен, треба
сврстати у категорију сеизмолошки неповољних средина са повећањем основног степена сеизмичког
интезитета за један степен МКС скале.


Заштита од поплава, бујица и атмосферских непогода

Најчешће атмосферске непогоде, које се јављају на територији општине Инђија су: провала
облака, ветар, олуја и град. У пролећним месецима а поготово с јесени постоји опасност од појаве
провала облака. Карактеристика ове појаве је велика количина падавина (кише) у кратком
временском року и на ограниченом локалитету. Штете од тога могу бити вишеструке нарочито на
биљкама које имају мекше стабло јер оне буду тада сравњене са земљом и веома тешко или се
уопште више не могу опоравити. Велике падавице, срушене на једном месту земља не може
прихватити па се тиме стварају велике количине воде. Речна корита потока због испуњености
речним наносима не могу прихватити сву воду и долази до изливања потока.
Услед разлике у температури, ваздух струји и ствара ветар. Он наноси штету (рушења)
непосредно – његовом снагом и посредним путем. Може се десити да се услед рушења објекта
појави пожар, који ветар шири даље. Могу се прекинути електроинсталације и друга средства везе
уз појаву пожара у шумским комплексима.
Ветар и олуја могу да створе сметове, нагомилавање снега да изазову превијање усева, услед
већих наноса земљишта, могу да изазову оштећење објекта и прекид саобраћајница, да нанесу
затроване гасове и радиоактивне падавине.
Град и олуја могу да нанесу велике штете на пољопривредним културама. Највише могу
страдати пшеница пред жетву, затим кукуруз, луцерка, воће и поврће.
Заштита од метеоролошких појава (атмосферског пражњења, олујних ветрова и града)
обезбедиће се:
- извођењем громобранских инсталација у складу са одговарајућом законском регулативом;
- заштита од олујних ветрова обезбедиће се подизањем заштитног зеленила;
- заштита од града обезбедиће се постојећим противградним станицама, са којих се током
сезоне одбране од града, по потреби, испаљују противградне ракете.
Заштита од поплава и подземних вода обезбедиће се:
- поштовањем основне намене канала, који пролазе поред и кроз предметни простор, односно
насеље, и имају најважнију улогу у евакуацији атмосферских вода из насеља (сачувати интегритет
детаљне каналске мреже и припадајућих објеката);
- поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње хидротехничких објеката
(карактеристике канала, пропуста и сл.).
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Метеоролошке мере као и услови треба да одиграју значајну улогу при одређивању локације за
нове објекте. Зона ветра, јачина, временски периоди појављивања ветра у току годишњег доба и сл.
су веома важни подаци, јер ветар посредним путем може да изазове велике штете.
Исто тако као важна мера је и систематско праћење наиласка ветра и благовремено
упозоравање становништва о надолазећим опасностима како би се оно заштитило на време.
Заштита од акциденталних загађења



Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената) обезбедиће се:
- предузимањем мера за спречавање истицања било које супстанце, која је штетна или
разарајућа по тло или његове особине;
- складиштење горива и манипулацију са нафтом и њеним дериватима одвијати у осигураним
подручјима, у циљу спречавања истицање горива и мазива, а сличне услове применити на мазивна
уља, хемикалије и течни отпад;
- паркирање грађевинских машина вршити само на уређеним местима, уз предузимање
посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтним дериватима;
- разношење чврстог отпада, који се јавља у процесу градње и боравка радника у зони
градилишта, спречити његовим систематским прикупљањем и депоновањем на за то уређеним
депонијама;
- уколико дође до хаварије возила, које носи опасне материје у прашкастом или грануларном
стању, зауставити саобраћај и обавестити специјализовану службу која обавља операцију уклањања
опасног терета и асанацију коловоза;
- уколико дође до несреће возила са течним опасним материјама, зауставити саобраћај,
алармирати надлежну службу и специјализоване екипе за санацију несреће.
Заштита од јонизујућег зрачења



Код изградње нових и разних видова реконструкције и ревитализације постојећих објеката и
опремања читавог подручја плана, избегавати опрему са могућим јонизујућим зрачењем: Ра
громобрани, јонизујући јављачи пожара, остали могући извори.
Контролу организовати сталним праћењем и израдом катастра радиоактивности у надлежним
службама.


Заштита од нејонизујућег зрачења

По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним
системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид нејонизујућег
зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у надземни проводницима, а
зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође, ова зрачења се могу јавити и у
антенским стубовима и репетиторима мобилне телефоније. Приликом избора локације и технологије
ових објеката, потребно је евентуално нејонизујуће (електормагнетно зрачење) свести на минимум,
избором најповољнијих и најсавременијих технологија, а у складу са прописима.
По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми:
дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских објеката или у
близини надземних водова којем може бити повремено изложено особље на пословима
одржавања објеката износи Keff = 10 kV/m;
 дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских објеката или
у близини надземних водова којој може бити повремено изложено особље на пословима
одржавања објеката износи Beff = 500 μТ.


Опште мере заштите од нејонизујућег зрачења прописане су Законом о заштити од
нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09):
 прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима;
 откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;
 одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса;
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 обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење
заштите од нејонизујућих зрачења;
 вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса;
 означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног зрачења на
прописани начин;
 спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих зрачења од посебног
интереса на прописани начин;
 примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
 контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола
спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;
 обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско испитивање и
праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
 образовање и стручно усавршавање кадрова у области заштите од нејонизујућих зрачења у
животној средини;
 информисање становништва о здравственим ефектима излагања нејонизујућим зрачењима и
мерама заштите и обавештавање о степену изложености нејонизујућим зрачењима у
животној средини.
Посебно су дате препоруке за дефинисање мера заштите од утицаја енергетске
инфраструктуре, који су табеларно приказани.
Табела бр. 2: Препоруке за дефинисање мера заштите од утицаја инфраструктуре3
Мрежа / објекат

Електромрежа и објекти

Заштитна зона / појас

Правила / могућност изградње

Далековод
110 kV

Минимум 25m, обострано
од хоризонталне
пројекције далековода.

Далековод
35 kV

Минимум 10m, обострано
од хоризонталне
пројекције далековода.

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних
објеката, а евентуална изградња испод и у близини далековода
условљена је Техничким прописима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV
(''Службени лист СФРЈ'', број 65/88).

Далековод
10 kV

Минимум 5m, обострано
од хоризонталне
пројекције далековода.
Минимум 2-3 ha.

ТС 110/x kV

Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос
предметног далековода и објекта који ће се градити, уз
задовољење техничких прописа. За градњу објеката испод и у
близини далековода потребна је сагласност ''Електромрежа
Србије'' или надлежног електродистибутивног предузећа.

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних
објеката, а евентуална изградња у близини Разводног постројења
(ТС) условљена је Техничким прописима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV
(‘‘Службени лист СФРЈ’’ бр. 65/88).
Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос
предметног далековода и објекта који ће се градити, уз
задовољење техничких прописа. За градњу објеката у близини
постројења потребна је сагласност ''Електромрежа Србије'' или
надлежног електродистибутивног предузећа.

Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег зрачења су:
За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег зрачења
нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе високофреквентног
електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане осетљивости буду испоштована
базична ограничења изложености становништва, електричним, магнетским и електромагнетским
пољима, према Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима.
Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, могу
се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под условом да:
3 Препоруке су дате за све енергетске системе различитих енергетских напона, тако да имају општи (универзалини)
карактер и у том смислу коресподентни су планираним објектима и инфраструктурним мрежама.
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–се поставља на крову највишег објекта у окружењу;
–удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу износи
најмање 30m;
–удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може
бити мања од 30m, искључиво када је висинска разлика између базне антене и кровне
површине објекта у окружењу износи најмање 10m.


Услови заштите од ратних дејстава

Основни циљ усаглашавања просторног развоја са потребама одбране је стварање услова за
деловање цивилне заштите становништва, заштиту материјалних и природних ресурса у случају
ратних дејстава.
Применом законске регулативе за планирање и уређење простора од интереса за одбрану
земље стварају се просторни услови за функционисање цивилнe заштитe становништва.
За простор који је предмет израде Плана нема посебних услова и захтева за прилагођавање
потребама одбране земље, коју прописују надлежни органи.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и
93/12), ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе,
привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да
се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење
постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних
објеката и подземних саобраћајница, 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, над подрумским просторијама гради се 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.
Ближе прописе о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, саобраћајних и
других подземних објеката за склањање становништва, доноси министар.


Посебне мере за постројења и радне садржаје4

Услови који се односе на сва постојећа и планирана постројења и радне садржаје на простору у
обухвату Плана су:
-

применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим
прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене
услове/сагласности надлежних органа и организација;
- фекалне воде одводити интерном канализацијом у јавну канализациону мрежу, а као
привремено решење до изградње јавне канализационе мреже, фекалне отпадне воде
одводити у водонепропусне септичке јаме које ће празнити надлежно предузеће;
- све технолошке отпадне воде примарно пречистити до квалитета који је прописан Уредбом о
граничним вредностима загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС“, бр. 67/11 и 48/12) за упуштање у јавну канализацију. Уколико јавна
канализациона мрежа није изграђена, примарно пречишћене технолошке отпадне воде могу
се одводити у водонепропусне септичке јаме које ће празнити надлежно предузеће, као
привремено решење. Вршити контролу квалитета примарно пречишћених отпадних вода пре
испуштања у реципијент;
Према Упутству о минималним условима за заштиту животне средине, објављеним од стране надлежног
министарства за послове заштите живтоне средине 2010. године
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- спроводити претходно наведене мере заштите животне средине (ваздуха, воде, земљишта,
заштите од буке) и адекватно управљање насталим отпадом.
Поред општих мера, обавезе које се односе на постројења за производњу, третман, прераду
или обраду производа из сировина биљног порекла у смислу посебних мера су:
- пражњење јама за прихват претходно третираних санитарних и технолошких отпадних вода
поверити надлежном комуналном предузећу;
- предузети мере заштите од цурења расхладног флуида из система за хлађење, у складу са
условима надлежног органа;
- спроводити претходно наведене опште мере заштите животне средине, које се односе на
заштиту од буке и управљање насталим отпадом;
- обезбедити озелењавање простора, као и постављање затворених ограда које штите суседне
објекте од буке;
- вршити контролу квалитета отпадних вода у складу са прописима.
Посебне мере које се односе на фарме за узгој животиња су:
-

непосредну околину објеката одржавати чистом и уредном, уз спречавање приступа
непожељних животиња (глодари, птице, мачке...);
- употребљену воду од прања објеката, као и употребљену воду за хигијенско-санитарне
потребе прикупљати каналима у засебну водонепропусну септичку јаму, која мора редовно
да се празни преко надлежног предузећа;
- користити средства за дезинфекцију искључиво према упутству произвођача, на начин да се
избегне њихов негативан утицај на околину;
- приликом спровођења здравствених и хигијенско-санитарних мера у објектима, користити
искључиво одобрена и дозвољена средства прописана санитарно-ветеринарским условима;
- стајско ђубре одлагати на водонепропусном бетонском платоу, заштићеном од атмосферских
утицаја и одвозити на сопствене пољопривредне површине или предавати другим
пољопривредним произвођачима, уз обавезно тренутно заоравање;
- при појави евентуалне заразе применити мере дезинфекције и користити средства под
надзором ветеринарске службе;
- сав комунални отпад уклањати са фарме преко надлежног комуналног предузећа;
- са лешевима угинулих животиња поступати у складу са прописаним ветеринсрскосанитарним условима;
- предвидети одговарајуће мере за спречавање ширења непријатних мириса (нпр. за упијање
непријатног мириса амонијака користити рупичасте џакове напуњене зеолитом и сл.);
- по ободу комплекса формирати високо зеленило дугог вегетационог периода;
- вршити праћење емисије загађујућих материја у складу са законом и прописима донетим по
основу истог;
- сакупљање течног стајњака (осоке) вршити преко избетонираних канала до водонепропусне
јаме - осочаре;
- осока се не сме упуштати у речне токове нити изливати на околно земљиште;
- извучену осоку евакуисати на оранице, које се морају одмах заоравати, а транспорт осоке
вршити искључиво цистернама, које онемогућавају просипање путем;
- јаму осочару редовно празнити;
- на крају сваког турнуса, након чишћења, извршити дезинфекцију објекта.
Посебне мере за постројења за обраду, третман и прераду млека су:
- сурутка се не сме испуштати у технолошке воде, већ се мора скупљати и обрађивати кувањем
или уступати привредним субјектима ради даљег третмана;
- обавезно пружити на увид надлежној инспекцији документацију о предаји сурутке;
- пражњење јама (за прихват претходно третираних санитарних и технолошких отпадних вода)
поверити надлежном комуналном предузећу;
- предузети мере заштите од цурења расхладног флуида из система за хлађење у складу са
условима надлежног органа;
- вршити контролу квалитета отпадних вода у складу са важећим прописима.
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Посебне мере које се односе на постројења за клање животиња су:
- пражњење јама (за прихват претходно третираних санитарних и технолошких отпадних вода)
поверити надлежном комуналном предузећу;
- садржај настао чишћењем таложника и сепаратора, предавати овлашћеним организацијама,
оператерима или лицима (кафилерији) на даљи третман поштујући одредбе Закона о
управљању отпадом;
- чврст органски отпад, који има употребну вредност, прописно одлагати у посебне наменске
посуде - металне контејнере са поклопцима, који ће ван употребе бити затворени, а да по
пражњењу садржаја врши обавезно прање и дезинфекцију:
- контејнере празнити по устаљеној динамици и садржај предавати установи или лицу које је
регистровано или има дозволу за транспорт ових материја наменским возилима, односно
сакупљање и нешкодљиво уклањање сировина анималног порекла (кафилерије);
- течни органски отпад (крв) одлагати у металну бурад, а потом са истим отпадом поступати на
утврђен начин и такође га одвозити у кафилерију;
- предузети мере заштите од цурења расхладног флуида из система за хлађење у складу са
условима надлежног органа;
- спроводити програм праћења утицаја рада постројења на животну средину, који се односи на
праћење квалитета испуштених отпадних вода, у складу са важећим прописима.
Посебне мере за хладњаче (без погона за прераду сировина) су:
- обављати редовно одржавање и техничку контролу процесне опреме;
- предвидети посебне мере заштите у случају удеса, односно прибавити сагласност надлежног
органа на предвиђене мере заштите од пожара;
- у расхладним уређајима користити расхладно средство које не садржи хлор и не оштећује
озонски омотач;
- предузети мере заштите од цурења расхладног флуида из система за хлађење у складу са
условима надлежног органа.
Посебне мере за базне радио станице мобилне телефоније су:
- базне станице постављати у складу са одговарајућом Одлуком СО Инђија.
- базну станицу пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима за ту
врсту објеката;
- након изградње, односно постављања базне станице мобилне телефоније, извршити:
- прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини антенског
система базне станице, а пре издавања дозволе за почетак рада, односно употребе;
- периодично испитивање нивоа електромагнетног поља након пуштања базне станице у рад, у
складу са законом и другим прописима;
- достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења
надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења;
- објекте не постављати унутар друге зоне опасности од пожара, у близини отворених
складишта лако испарљивих, запаљивих и експлозивних материја, без одговарајуће заштите
и прибављених услова, односно сагласности надлежног органа МУП-а;
- у случају када се антенски ситем базне станице инсталира на стубу који полази од тла,
поставити ограду око базне станице и антенског стуба, а на огради поставити табле са
упозорењем о забрани прилаза;
- антенски систем базне станице се мора пројектовати тако, да се у главном снопу зрачења
антене не налазе антенски системи других комерцијалних или професионалних уређаја, као ни
сами уређаји, што се постиже оптималним избором висине антене, као и правилним избором
позиције антенског система на самом објекту.
Посебне мере које се односе на гробља су:
- у складу са резултатима хидрогеолошких истражних радова и закључцима и препорукама
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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, како у току градње, тако и
по завршетку радова, односно у току експлоатације;
- 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;
- евентуалне постојеће септичке јаме и упијајуће бунаре затворити, а простор санирати;
- 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
интензитета, поплаве и сл.), са дефинисаним начином утврђивања 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.
Посебне мере за станице за снебдевање горивима (бензинске и гасне пумпе) су:
- спроводити претходно наведене опште мере заштите животне средине, као и посебне мере
заштите вода и управљање насталим отпадом;
- у сектору резервоара, уградити пијезометар за праћење квалитета подземних вода, у свему у
складу са претходно прибављеним условима надлежног органа;
- предвидети уградњу система за одсисавање бензинских и дизел пара и повратак у резервоар,
односно цистерну, на свим аутоматима за издавање горива, као и на заједничком утакачком
шахту;
- предвидети сепаратор масти и уља за пречишћавање зауљених отпадних вода из пратећих
објеката (евентуална перионица, радионица за сервисирање возила) пре упуштања у
канализацију или одређени реципијент;
- извршити уређење и озелењавање слободних површина (травњаци, жбунаста и висока
вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења;
- спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, изливање, просипање,
исцуривање горива и др.), као и мере за отклањање последица у случају удесних ситуација
(средства за противпожарну заштиту, поседовање одговарајућег сорбента и др.); прибавити
сагласност надлежног органа на предвиђене мере заштите од пожара;
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- израдити и спровести програм праћења утицаја пројекта на животну средину, који обухвата
праћење квалитета подземних вода.


Посебни санитарни услови за одређене садржаје

У тексту који следи су наведени посебни санитарни услови, које је Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну политику и демографију, Одељење за санитарну инспекцију Сремска
Митровица, дефинисао за одређене делатности, односно објекте, а који се примењују за све наведене
садржаје у обухвату Плана5.
Објекти за производњу и промет животних намирница и предмета опште употребе
Оваква врста објеката не може бити лоцирана поред ђубришта, депонија, несанираних
нужника, отворених канала, фабрика које испуштају гacoвe, пару, димове и прашину, који би, услед
дувања главних ветрова, могли штетно утицати на хигијенске услове у објекту или његовој околини.
Такође, овакви објекти не могу бити лоцирани на местима где могу угрожавати становање или
обављање здравствене, дечје и социјалне заштите.
Објекти се лоцирају на местима где je обезбеђена снабдевеност енергетским изворима,
континуираним снабдевањем хигијенски исправном водом за пиће, као и одвођење отпадних вода и
других отпадних материјала.
Ближи услови за ове објекте регулисани су Правилником о санитарно-хигијенским условима
за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште
употребе („Службени гласник РС“, бр. б/97 и 52/97), као и Законом о безбедности хране („Службени
гласник РС“, бр. 41/09), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој
фази производње, прераде и промета („Службени гласник РС“, бр. 72/10) и Правилником о условима
хигијене хране („Службени гласник РС“, бр. 73/10).
Објекти за клање животиња, обраду и прераду производа животињског порекла треба
да буду ван насеља и у подручју које неће бити урбанистичким планом предвиђено за изградњу
стамбених објеката, a изграђени објекти не смеју угрожавати и бити угрожени од загађивања
ваздуха из других објеката, ни бити на земљишту које je са високим нивоом подземних вода и које je
склоно клизању.
Детаљнији услови прописани су Правилником о ветеринарско-санитарним условима, односно
општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и условима хигијене
хране животињског порекла („Службени гласник РС", бр. 25/11).
За, у наслову назначене објекте, осим већ наведених, ближи услови регулисани су и
Правилником о техничким нормативима за пекаре („Службени лист СРЈ“, бр. 13/92), Правилником о
техничким нормативима за млинове за прераду жита у млинске производе („Службени лист СРЈ“,
бр. 13/92), Правилником о хигијенско-техничким и санитарним условима откупних станица и
откупних места за куповину пољопривредних производа („Службени гласник РС“, бр. 26/86).
Угоститељски објекти
Законом о туризму („Службени гласник РС“, бр. З6/09 и 88/10) су јасно дефинисане различите
категорије угоститељских објеката за смештај, пружање услуга исхране и пића и кетеринг објекатa, а
детаљнији услови у односу на врсту објеката одређени су Правилником о минималним техничким и
санитарно-хигијенским условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени
гласник РС“, бр. 41/10). Такође, ова област допуњена je Правилником о начину пружања
угоститељских услуга у покретном објекту и минималним техничким, санитарно-хигијенским и
здравственим условима које мора да испуњава покретни објекат у којем се пружају угоститељске
услуге („Службени гласник РС“, бр. 41/2010).

5

Општи и посебни санитарни услови бр. 129-53-00188-2/2016-14 од 03.02.2016. прибављени за потребе израде ПГР Крчедин
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Објекти у којима се пружају хигијенске услуге
Правилником о посебним санитарним условима које морају да испуне објекти у којима се
пружају услуге одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела („Службени гласник РС“, бр.
47/06) дефинисана су правила за ову врсту делатности.
2.4. Мере заштите природних добара
На подручју обухвата Плана нема заштићених природних добара и целина тако да се не
прописују посебне мере заштите простора.
Потребно је прибавити посебне услове заштите природе за следеће активности: изградња и
реконструкција инфраструктуре и објеката, планирање рекреативних активности, уређење вода,
радови на одржавању каналске мреже укључујући и уклањање вегетације и остали мелиорациони
радови, геолошка и друга истраживања, подизање ваншумског зеленила, сеча дрвореда, група
стабала и шумица, крчење жбуња, паљење вегетације ливада, пашњака и трстика као и
ревитализацију станишта, формирање појилишта (копање јаме, бушење новог или обнављање
запушеног бунара), као и за подизање привремених објеката (настрешнице и сл.)
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би
могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном
Министарству у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења,
оштећења или крађе.
Изградњу објекта и инфраструктуре усагласити са свим важећим прописима како би се
обезбедила заштита земљишта, воде и ваздуха.
На простору Плана забрањено је:
- промена намене површина;
- сеча стабала, изузев санитарне сече уз услове Завода за заштиту природе Србије;
- непланско уклањање вегетације;
- извођење земљаних радова осим предвиђених пројектима рекултивације;
- извођење грађевинских радова осим предвиђених пројкетима рекултивације;
- депоновање чврстог отпада и испуштање отпадних вода;
- паљење ватре.

2.5. Мере заштите непокретних културних добара, добара под предходном заштитом,
евидентираних културних добара и археолошких локалитета

Каталог непокретнх културних добара у зони обухвата Плана генералне регулације насеља
Крчедин садржи преглед споменика културе, евидентраних непокретности и добра под предходном
зашитом.
A. Споменици култуpe
1. Стapo гробље
Адреса: Мала Думавска бб статус: споменик културе
Проглашено Решењем Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01174/2-71 од 23.03.1971., зк. ул. 2 на к.п. бр. 435 К.О. Крчедин у површини од 3,13, 41 m2., Заштићена
околина: спољне ивице парцеле бр. 435 на којој се гробље налази.
Б. Евидентиране непокретности
1. Просторно-културно-историјска целина центар насеља Крчедин
Статус: евидентирана непокретност Евиденциони лист бр. 120
Просторно-културно-историјска целина центар насеља Крчедин обухвата следеће катастраске
парцеле К.О. Крчедин бр. 487/1 и 487/2, 485/1, 488/1 и 488/2, 492, 493, 495/1 и 495/2, 501, 502/1,
502/2, 506, 507, 508, 516, 518, 699/2, 700/1 и 700/2, 701, 702, 703, 704/1 и 704/2, 345 (улица Дунавска)
наспрам наведених парцела, парцеле 173, 174 и 175/1 (улица Уче Зековића, а према подацима у РГЗ
Цара Душана) наспрарам наведених парцела и парцела 1320 (улица Наде Јаношевић) наспрам
наведених парцела.
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У саставу целине се налазе следећи споменици културе и евидентирана добра:
а. Сакрални објекти
1.1.СПЦ Преноса моштију Св. Николе
Адреса: ул. Наде Јаношевић бр. 1 A
Статус: споменик културе од великог значаја
Решењем Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 98. од 23.,06.1972.
године Српска православна црква Светог Николе у Крчедину је стекла својство споменика културе.
Одлуком Извршног већа АП Војводине XII Број: 633-7/91 od 12 12.1991. године црква је утврђена
за споменик културе од великог значаја („Службени лист АПВ“ бр. 28/91). Заштићена околина: кат.
парц., бр. 702, 704, 701, 442/70, 442/71, 442/72, 442/73, 1963/2, 1964/3, 1965/3, 1966/3, 1968/3, 1969/3,
1978/8 КО Крчедин, зк. ул. бр. 232.
Опис: Објекат се налази на к.п. 701 К.О. Крчедин. Црква Светог Николе саграђена је крајем
XVIII века, Једнобродна је грађевина са олтарском апсидом на источној страни и звоником изнад
западног дела грађевине. Фасада цркве је рашчлањена ниским соклом, пиластрима и профилисаним
кровним венцем.
б. Објекти грађанске архитектуре
1.2.Војнограничарска зграда
Адреса: Уче Зековића 1
Статус: споменик културе од великог значаја
Решељем Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-173/ 2-71 од
дана 23.3.1971. године војнограничарска зграда у Врднику је утврђена за споменик културе.
Одлуком Извршног већа АП Војводине XII Број: 633-7/91 од 12.12.1991 године војнограничарска
зграда је утврђена за споменик културе од великог значаја („Службени лист АПВ“, бр. 28/91).
Заштићена околина: парцела бр. 487, површ. 12 ари и 70 m2
Опис: Објекат се налази на кат. парц. 487/1 К.О. Крчедин. Зграда данашње библиотеке у
Крчедину је саграђена још 60-тих година XX века. Угаони објекат је. Пројектована је као кућа са
спратом, вероватно за официрске станове али је због рата Аустрије са Италијом и недостатка
средстава пројекат редукован и саграђена је као приземна зграда.
1.3.Парохијски дом
Адреса: Наде Јаношевић бр. 1
Статус: евидентирано добро
Опис: Објекат се налази на кат. парц. бр. 702 К.О. Крчедин. Издужена приземна грађевина са
главном фасадом окренутом према западу. Покривена је двосливним кровом. Главна фасада је
асиметрична са левим краћим делом који има четири прозора и десним, дужим делом који има
седам прозора. Између је велики улаз правоугаоног облика са дрвеном трокрилном капијом.
1.4.Објекат старе школе
Адреса:Уче Зековмћа 2
Статус:евидентирано добро
Објекат се налази на кат. парц. бр. 699/2 К.О. Крчедин. Стара школа у Крчедину подигнута је
вероватно у првој половини XIX века, у непосредној близини црквене порте. С обзиром на тo да је
зграда већ на измаку XIX века била у лошем стању, крчедински Срби су одлучили 1895. године да
подигну нову школу, али да при том не поруше старију грађевину.6 Већ 1896., године сазидана је
нова школска зграда коју деца одмах почињу да похађају. Ипак, зграда старе школе, настала у
првим годинама XIX века. надживела је ону касније подигнуту и данас се сврстава међу најстарије
школске зграде у Срему.
в. Објекти народног градитељства
1.5.Сеоска кућа
Адреса: Уче Зековића 9
6

Исто, 111,
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статус: евидентирано добро
Објекат се налази на кат. парц. к.п. бр. 495/1 и 495/2 К.О. Крчедин. Кућа саграђена крајем 19тог века, ужом страном постављена на регулациону линију улице. На уличној фасади су два
прозора, а врата која су водила у гонак су затворена и формирана је слепа ниша, што није битно
нарушило изглед објекта. 2015. године на фасади куће постављена је спомен плоча у част 105
година од рођења сликара Милана Кечића.
1.6.Сеоска кућа
Адреса: Уче Зековића 17
Статус:евидентирано добро
Објекат се налази на кат. парц. Бр. 506 К.О. Крчедин. Кућа је изграђена половином 19-тог века,
(1837. године). Дуж дворишне стране пружа се застакљени гонак. На уличној фасади налазе се три
прозора.
1. 7.Кућа
Адреса: Уче Зековића 23
статус: евидентирано добро
Објекат се налази на кат. парц. бр. 516 К.О. Крчедин (према подацима РГЗ парцела се налази
на адреси Уче Зековића 21). Кућа је изграђена половином 19-тог века, са тремом дуж дворишне
стране. Кућа има очувану аутентичну материјализацију и изглед.
Поједпначни објекти изван Просторно-културно историјске целине:
в. Објекти народног градитељства
2.Сеоска кућа
Адреса: Цара Душана 36
Статус: евидентирано добро
Евиденциони лист бр. 121
Објекат се налази на кат. парц.бр. 301 К.О.Крчедин. Кућа је подигнута 1914. године, чеоном
страном постављена на уличну регулацију.
В. Добра под претходном заштитом
г. Меморијални комплекси споменици и спомен обележја
1.Спомен плоче палим борцима и жртвама фашизма (на згради Месне
канцеларије)
Адреса: Цара Душана бр. 1
Статус: добро под претходном заштитом
Спомен плоче су постављене у спомен на борце и мештане који су страдали током Другог
светског рата.
2. Споменик посвећен непознатим родољубима који су обешени у Крчедину 1943. године
Адреса: на сеоском гробљу, улица Мала Дунавска бб
Статус: добро под претходном заштитом
Споменик се налази изнад гроба непознатих људи који су обешени, у селу 1943 године током
Другог светског paта.
3.Споменик на месту на ком се налазила Евангелистичка црква (у паркићу на углу улице
Миленка Вуксана и улице Наде Јаношевић).
Споменик је постављен да означи место на ком се од 1901. до 1948. године налазила сеоска
Евангелистичка црква. Изведен је у облику отворене књиге од црног мермера у којој је исписан
идентични текст на српском и немачком језику. На горњој половини листова угравирани су крстови
и фотографије изгледа цркве.
д. Археолошки локалитети
4.Локалитет ”КУПУСАРА” (Археолошки картон 55/В/2)
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Налази се уз источну периферију села. Северно од локалитета око 60 метара налази се сеоски
поток (канал), а између њих је асфалтна улица (наставак пута за Сланкамен).
Ситуиран је на греди и захвата површину цца 150x80 m.
Констатовани су површински налази костију и керамике. Ретки су налази кућног лепа и шута.
Хронолошки материјал припада у ширем смислу праисторији и средњем веку, вероватно турски
период
Kapaктep локалитета: насеље.
А. Општи услови и мере заштите
- за сва наведена непокретна културна добра-споменике културе, евидентиране непокретности и
добра под претходном заштитом и њихову заштићену околину, морају се прибавити
појединачни услови и мере заштите како се не би угрозила споменичка својства наведених
непокретности;
- забрањује се извођење радова и активносги који могу угрозити статичку стабилност свих
непокретних културних добара-споменика културе, евидентираних непокретности и добара
под претходном заштитом у предметном простору Плана;
- саставни део ових услова је Каталог непокретних културних добра, који садржи преглед
споменика културе, евидентираних добара и добара под претходном заштитом са њиховом
заштићеном околином и који садржи детаљне описе локације;
- целокупној зони обухвата Плана, осим на делу археолошког локалитета Купусара, приликом
изградњи инфрастуктурних прикључака (гасовод, топловод, вововод, канализација,
електромрежа, антенски предајници, путеви и сл.) обавезно је рекогносцирање целокупне
трасе и археолошки надзор над извођењем ових радова које врши стручна служба овог Завода;
- Археолошки надзор приликом извођења грађевинских и других радова врши стручна служба
Завода за заштиту споменика културе у Сремској Митровици;
- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или
археолошке налазе извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе
обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере
да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а
све у складу са чланом 109, став 1, Закона о културним добрима;
- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације;
- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување
пронађених остатака који уживају претходну заштиту.
Б. Посебни услови и мере заштите
Посебни услови и мере заштите се односе на одређене врсте непокретног културног наслеђа и
дефинишу посебна ограничења у складу са споменичким својствима, а која се примењују
обједињено са општим условима и мерама заштите.
Просторно-културно-историјске целине
- за зону Просторно-културно-историјске целине центар насеља Крчедин обавезно очување
амбијенталних и просторних карактеристика, спратности објеката, уличне матрице,
регулације и нивелације улица и парцела, као и наведених добара као реперних објеката;
- дозвољено је урбанистичко, комунално и хортикултурно опремање, уређење и одржавање;
- забрањује извиђење радова који могу угрозити статичку стабилиост објекта у статусу добара;
- забрањује се изградња објеката који архитектуром, габаритом или наменом могу угрозити
споменичка својства добра у непосредној близиии;
- за објекте у саставу целине дозвољава се замена, реконструкција, санација, адаптација,
доградња и промена намене без промене спратности објеката;
- за наведена добра у оквиру Просторно-културно-истoријске целине центар насеља Крчедин
примењују се опште и посебне мере заштите;
- у зони Просторно-културно-историјске целине центар насеља Крчедин није дозвољено
организовање производних делатности и депоновање штетних и запаљивих материја;
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Сакрални објекти
- дозвољава се санација, конзервација и рестаурација, која неће угрозити споменичка својства
ентеријера и екстеријера, а према појединачним условима службе заштите,
- очување постојећих карактеристичних елемената архитектуре, хоризонатлног и вертикалног
габарита, конструктивиих и декоративних елемената екстеријера и ентеријера;
-забрањују се радови који могу угрозити статичку стабилност објекта;
- забрањује се доградња и надградња предметне непокретности;
- забрањује се изградња објеката на припадајућим парцелама предметне непокретности добра
осим објеката у функцији заштите и презентације истог;
Објекти rpaђaнске архитектуpe
- дозвољава се реконструкција, санација, адаптација и промена намене, која неће угрозити
споменичка својства ентеријера и екстеријера, а према појединачним условима службе
заштите.
- очување постојећих карактеристичних елемената архитектуре, хоризонтлног и вертикалног
габарита, конструктивних и декоративних елемената екстеријера и ентеријера;
- забрањују се радови који могу угрозити статичку стабилност објекта;
- забрањује се доградња и надградња предметне непокретности;
-дозвољава се изградња објеката на припадајућим парцелама предметне непокретности добра
на минималној удаљености од 10 m од најистуреније тачке постојећег објекта.
Објекти народног градитељства
- очување постојеће регулације улица, спратности и габарита објеката, без инервенција у
смислу доградње и надоградње истих;
- очување архитектонских облика и традиционалних грађевинских материјала којима су
објекти грађени;
- дозвољава се обнова или реконструкција објеката уз поштовање изворног изгледа, начина
градње и уз употребу традиционалних материјала, а према посебним конзерваторским
условима;
- дозвољава се промена намене објеката, уколико нова намена неће угрозити специфичан
карактер објекта ;
- на парцелама евидентираних добара, односно у зони заштићене околине, дозвољава се
изградња нових објеката који својим положајем, изгледом, габаритима и функцијом неђе
угрозити специфична својства евидентираних објеката;
Меморијални комплекси, споменици и спомен обележја
Идентификоване су две групе спомен обележја:
I. Дислокација није дозвољена, споменик је везан за локацију или објекат, дозвољена је
замена и реконструкција самог обележја (на првом месту се односи на спомен плоче), за
све интервенције је обавезно прибављање појединачних услова службе заштите;
II. Дислокација је дозвољена по појединачним условима службе заштите на одговарајућу
локацију доступну посетиоцима која је обавезно у функцији јавног простора.
Археолошки локалитети
Посебни услови заштите важе за зону археолошког локалитета Купусара.
Дозвољена је изградња инфраструктуре и извођење грађевинских радова уз претходно
прибављање појединачних мера заштите и обезбеђивање заштитних археолошких ископавања,
праћење радова и адекватну презентацију налаза.

2.6. Управљање отпадом
Према одлуци о доношењу локалног Плана управљања отпадом на територији општине Инђија
за период од 2010. до 2020. године, послове организованог сакупљања чврстог комуналног отпада
као и услове управљања отпадом на подручју општине Инђија обавља Јавно Комунално Предузеће
„Комуналац“ са седиштем у Инђији ул. Војводе Степе бр. 20/III.
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Успостављање система управљања отпадом подразумева постизање пуне контроле над свим
елементима и токовима отпада од настајања, сепарације, сакупљања, превоза па до коначног
одлагања. Локални план управљања отпадом представља базни документ који обезбеђује услове за
рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу општине Инђија.
Организовано сакупљање отпада се врши свакодневно само у насељу Инђија док то није случај
са осталим насељима у општини (у Крчедину организовано одношење смећа врши се једном
недељно).
ЈКП Комуналац поседује потребну механизацију за сакупљање отпада тако да су у могућности
да уклоне сав отпад који је одложен на одговарајућим местима у одговарајућим посудама. Један од
већих проблема када је у питању одлагање отпада у општини Инђија, је постојање великог броја
малих дивљих депонија које се налазе на апсолутно неодговарајућим местима и које представаљу
значајну опасност са аспекта заштите животне средине.
ЈКП "Комуналац" је уклонило велики број сметлишта на територији општине у последњих пар
година, на локацијама уклоњених сметлишта су постављане табле са натписом "забрањено бацање
смећа". У периоду од септембра до децембра 2009 уклоњена је дивља депонија на локацији Бресквик
у Крчедину.
Oпштина Инђија има систем за одвојено сакупљање отпада. ЈКП Комуналац врши одвојено
сакупљање ПЕТ и папира и они се посебно сакупљају и продају од осталог отпада.
Према стратегији управљања отпадом у Републици Србији усвојеној. 2003, као најоптималније
решење за оглагање отпада предлаже се формирање регионалних санитарних депонија које ће
обухватати око 200.000 становника. У складу са тим у овом плану управљања предвиђено је
укључивање више општина сремског Региона. Општине Инђија, Ириг, Рума, Сремски Карловци,
Шид и Стара Пазова су потписивањем међусобног споразума створиле Регион за управљање
отпадом који има више од 200.000 становника и самим тим задовољиле први и основни услов за
формирање једног таквог Региона за управљање комуналним отпадом.
Локација која је одређена за изградњу регионалне депоније на територији Општине Инђија
налази се на парцели број 1710/9 К.О. Крчедин. Укупна површина ове парцеле је 35 ha. Удаљеност
ове парцеле од центра Инђије износи око седам километара мерено ваздушном линијом, а од
најближе насељених места удаљеност је следећа: од Нових Карловаца око 4 km, од Крчедина око 5
km и од Бешке око 6 km.
Успостављање система управаљања отпадом подразумева постизање пуне контроле над свим
елементима и токовима отпада од настајања, сепарације, сакупљања, превоза до коначног одлагања.
Приликом сакупљања и одлагања отпада на територији Плана, треба се потпуно придржавати
смерница и обавеза у управљању отпадом које прописује Локални план управљања отпадом.
Циљеви интегралног управљања отпадом у највећој мери су:
-смањење генерисане количине отпада
-смањење количине отпада одложеног на депоније применом примарног издвајања корисног
отпада
-смањење удела био-деградабилног отпада у депонованом отпаду
-смањење негативног утицаја депонованог отпада на животну средину и људско здравље
-управљање генерисаним отпадом по принципу одрживог развоја
-искоришћавање отпада за производњу енергије.
Једноставнији и економичнији систем сакупљања отпада изискује стандардизовање посуда за
сакупљање отпада, основно коришћење неколико различитих величина које ће бити одабране пре
свега у зависности од облика становања (индивидуално, више домаћинстава…), али и динамике
сакупљање отпада.
Контејнери су отворени и доступни илегалним скупљачима секундарних сировина. Систем
који је показао боље резултате је да се контејнери чувају на затвореним и закључаним местима која
су доступна само становницима који одлажу отпад у њих и сакупљачима отпада из компаније која
сакупља отпад из тог реона. Поред контејнера од 1,1m³ предлаже се коришћење и система са
возилима за бочни утовар контејнера од 3,2m³. Како би се смањили инвестициони трошкови и
трошкови одржавања предлаже се да се контејнери од 1.1m³ замене са контејнерима од 3.2m³. За
наведени систем потребно је инвестирање у посебна наменска возила за бочни утовар.

2.7. Степен комуналне опремљености по целинама и зонама који је потребан за издавање
локацијске дозволе

Минимално опремање грађевинске парцеле, локалитета и зоне подразумева обезбеђење
следећих инфраструктурних објеката: приступни пут, водоснабдевање, прикупљање и
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пречишћавање отпадних вода, прикључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу,
уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила и посебне просторије или
ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада. Инсталације гасовода су пожељне.
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је неопходан за издавање
локацијске и грађевинске дозволе, зависи од зоне у којој се гради објекат, као и врсте и намене
објекта. Неопходно је прибављање услова надлежних јавних предузећа и организација.
ЗОНА I: Зона ужег градског језгра
- објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу и електрични
прикључак.
ЗОНА II: Општа стамбена зона
- објекат мора имати прикључак на водоводну мрежу и електричну енергију;
- до реализације градске канализационе мреже на парцелама се, за потребе евакуације
отпадних вода, дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама) у
свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката.
ЗОНА III: Радна зона
- објекат мора имати прикључак на водоводну мрежу и електричну енергију;
- до реализације градске канализационе мреже на парцелама се, за потребе евакуације
отпадних вода, дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама) у
свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката.

2.8. Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама
са инвалидитетом

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 („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) дефинисани су услови за планирање простора јавних
саобраћајних и пешачких површина, прилаза до јавних објеката и пројектовање објеката (стамбених,
објеката, за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима, којима се обезбеђује несметано
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника, а налазе се у оквиру Плана јесу сви
објекти намењени за јавно коришћење као и саобраћајни објекти
Прилаз до објекта предвиђа се на делу објеката чији је приземни део у нивоу терена или је
мање уздигнут у односу на терен. Савладавање висинске разлике између пешачке површине и
прилаза до објекта врши се:
1) рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 cm;
2) спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од
76 cm.
За савладавање висинских разлика до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу до објекта
врши се применом рампи тако да :
–

Да нагиб рампе није већи од 5%(1:20), а изузетно може износити 8.3%(1:12) за кратка
растојања до (до 6m);
– Највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15m;
– Рампе дуже од 6m, највише до 9m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима
најмање дужине 150cm;
– Најмања чиста ширина рампе за једносмерни пролаз износи 90 cm, а уколико је двокрака,
чиста ширина рампе износи минимум 150 cm, са подестом од минимум 150 cm,
– Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5 cm, ширине 5-10 cm и опремљене са обе
стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70 cm,
односно 90 cm;
– Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање.
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања
износи 2%.
У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или друге препреке, док се
постојеће препреке видно обележавају.

Број 26, страна број 1563

Службени лист општине Инђија

Понедељак 27. новембар 2017.

Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. Пешачки
прелаз је постављен под правим углом према тротоару. За савладавање висинске разлике између
коловоза и тротоара користите се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у
нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у
изузетним случајевима до 10%.
Знакови се на зидовима постављају на висини од 140 cm -160 cm изнад нивоа пода или тла, или
ако то није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на знаковима не сме бити
мања од 1,5 cm за унутрашњу, односно 10 cm за спољашњу употребу.

2.9. Мере енергетске ефикасности изградње
Када је реч о мерама, под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују
у циљу смањења потрошње енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама,
или о променама у понашању, све мере подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног
комфора и стандарда. Најчешће мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и
повећања енергетске ефикасности су:
- замена необновљивих енергената обновљивим;
- замена енергетски неефикасних портошача ефикасним;
- изолација простора који се греје;
- замена дотрајале столарије у просторима који се греју;
- уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије;
- увођење тарифних система од стране дистрибутера који ће подстицати штедњу енергије и сл.
Овим Планом се секторски дефинишу регулаторне и подстицајне мере, као и техничке и
организационе мере.
Сектор саобраћаја - У сектору саобраћаја у планском периоду неопходно је:
- дефинисање Програма развоја саобраћајне инфраструктуре, Програма развоја јединственог и
ефикасног транспортног система, Програма развоја интегрисаног превоза путника у
градском, приградском и међуградском саобраћају, Програма безбедности саобраћаја и
смањења негативних утицаја на животну средину и Програма увођења информационих
система;
- иновација возног парка у свим секторима ; старост возног парка је поред других и са аспекта
енергетске ефикасности једно од кључних питања.
Сектор зградарства - У овом сектору дефинисане су следеће мере и активности, које је
потребно реализовати у поступку спровођења Плана генералне регулације:
- увођење нових видова и облика загревања (прелазак са грејања на електричну енергију);
- употреба нове генерације расветних уређаја/сијалица у домаћинствима и пословним
објектима;
- примена ЈУС У Ј5.600 (1987. године) и других пратећих стандарда о пројектовању стамбених
зграда и термичкој заштити, чиме је могуће смањити пројектну инсталисану снагу за грејање
за 30-40 % и остварити приближно толику уштеду у енергији за грејање;
- прелазак са паушалног обрачуна потрошње енергије на обрачун према мерењу потрошње
топлотне енергије увођењем додатних уређаја;
- оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите постојећих стамбених
зграда.
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. Врста и намена објеката који се могу градити у оквиру подручја Плана
Подручје плана је организационо подељено на претежне намене које чине простор и које
омогућавају функционисање резличитих активности и остваривање различитих потреба уз
максимално раздвајање, функционално и просторно, конфликтних намена, односно активности које
се могу очекивати у њима.
Претежне намене су преовлађујуће намене, односно заузимају преко 50% означеног простора
(блока или зоне). У оквиру одређене намене могу се наћи и друге компатибилне kao и
комплементарне намене у функцији основне намене као допунске или пратеће, или као самосталне.
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Принцип организације намена и просторних целина на подручју Плана је извршен тако да су
просторне целине заправо просторно одређене и заокружне компатибилне финкције (намене). У
оквиру просторне целине не могу се наћи намене које једна другу угрожавају својим
функционисањем. Целине су такође формиране тако да су конфликти између суседних целина
сведени на минимум.
Подручје плана подељено је на зоне и просторне целине, према положају, времену настајања,
морфолошким и другим карактеристикама, у оквиру којих су прописана правила уређења и правила
грађења за објекте јавне намене и за површине које нису јавног карактера.
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Спорт и рекреација

Компатибилне намене. Принцип организације намена и просторних целина на подручју
Плана је извршен тако да су просторне целине заправо просторно одређене и заокружене
компатибилне финкције (намене). У оквиру просторне целине не могу се наћи намене које једна
другу угрожавају својим функционисањем. Такође, целине су формиране тако да се конфликти
између суседних целина сведени на минимум.
У наредној табели је приказана компатибилност намена, односно која се намена као пратећа,
допунска или основна може наћи у оквиру претежне намене, а да на графичком прилогу није
приказана.
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(*-означава одређена ограничења која су дефинисана у правилима уређења и грађења за појединачне намене)
Зеленило и јавне службе се могу наћи као допунска или пратећа намена (парковко зеленило,
заштитно, линијско..) уз све друге намене. Услуге се такође могу наћи уз већину намена.

3.2. Општа правила парцелације
Површине и објекти јавне намене су одређени аналитички, координатама преломних тачака,
које су дате у Прилогу уз текстуални део Плана.
Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су:
- Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној
површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу;
- Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним парцелама
и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима;
- Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној површини,
границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су
дефинисане аналитичко-геодетским подацима;
- Грађевинска парцела треба да има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним
странама постављена управно на осовину јавне саобраћајнице;
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- Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са
решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима;
- Грађевинске парцеле се формирају уз поштовање имовинско-правних односа и постојећих
међних линија;
- Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника односно
корисника земљишта;
- Промена граница постојеће парцеле и формирање нових се врши на основу правила
парцелације дефинисаних Планом.;
- Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши у оквиру границе
катастарске парцеле;
- Приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са
сукорисничких површина;
- Спајањем парцела, важећа правила изградње за планирану намену се не могу мењати а
капацитет се одређује према новој површини;
- Спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину парцеле треба да
буде у складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у складу са условима
заштите;
- Уколико је грађевинска парцела угаона, најмања ширина грађевинске парцеле се повећава за
20%;
-На постојећим, изграђеним парцелама, мањим од прописаних, могуће су реконструкција,
адаптација и санација објеката са постојећим параметрима;
- На основу пројекта препарцелације на већем броју катастарских парцела може се образовати
једна или више грађевинских парцела, у складу са параметрима за планирану намену
земљишта;
- На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, у складу
са параметрима за планирану намену земљишта.
Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле.
За грађење, односно постављање електроенергетских и телекомуникационих објеката или
уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине предвиђене
планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради
одржавања и отклањања кварова или хаварије.
Правила парцелације дата у Плану се односе на нову парцелацију постојећих грађевинских
или катастарских парцела. За постојеће грађевинске парцеле које су изграђене или неизграђене, а до
одређеног процента не задовољавају услове, или неки од услова прописаних планом, важе следећа
правила уз обавезу да важе услови хоризонталне регулације, прописани овим планом:
– За постојеће неизграђене парцеле које су мање од прописаних до 10%, (или са ширином
фронта мањом од прописане до 10%), дозвољена је изградња по урбанистичким параметрима
датим у Плану за одређену намену умањеним за 10% и максималном спратношћу П+1+Пк;
– За постојеће изграђене парцеле у зони ужег градског језгра које су мање од прописаних за
више од 10%, (или са ширином фронта мањом од прописане за више од 10%), дозвољена је
реконструкција постојећег објекта са увећањем постојећег индекса изграђености до 10% и
максималном спратношћу до П+1;
– За постојеће изграђене парцеле које су мање од прописаних до 20%, (или са ширином фронта
мањом од прописане до 20%), дозвољена је реконструкција постојећег објекта у постојећим
габаритима и са постојећом спратношћу, без могућности промене намене објекта;
– Постојеће парцеле мање за више од 20% од минимално прописаних у Плану не задовољавају
услове да буду самосталне грађевинске парцеле.

3.3. Општа правила регулације
Регулација простора се заснива на систему елемената регулације, и то:
- урбанистичким показатељима (намена, индекс изграђености, индекс искоришћености,
спратност објекта);
- урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска линија
саобраћајнице, гранична линија зоне);
- правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта, постављање
ограде, паркирање и гаражирање и др.);
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- Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање
саобраћајне мреже;
- Регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу
регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне
мреже;
- Градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација,
ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу регулације;
- Појаси регулације се утврђују за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила
(дрвореди, паркови) у зонама парцела карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих
зона (далеководи, нафтоводи, магистрални гасоводи, топловоди и сл.);
- Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар
простора оивиченог грађевинском линијом;
- Могућ је случај поклапања грађевинске и регулационе линије саобраћајнице
- Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње које одређују однос
планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира
габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње.
- У плану су грађевинске линије одређене као:
1. планирана грађевинска линија паралелна регулационој линији нумерички дефинисана;
2. грађевинска линија која је идентична са регулационом линијом (која је дефинисана
аналитичко-геодетским елементима).
Намене дефинисане графичким прилогом „План намене површина“ представљају
преовлађујућу, доминантну намену на том простору, што значи да заузимају најмање 50% површине
блока и урбанистичке целине у којој је означена та намена.
Свака намена подразумева и друге компатибилне намене.
На нивоу појединачних грађевинских парцела намена дефинисана као компатибилна може
бити и доминантна или једина. У случају изградње појединачних објеката компатибилне намене
важе правила грађења као за основну намену.
На основу правила уређења, урбанистичких показатеља и правила грађења (постављање
објеката, удаљеност објеката, спратност и висина, капацитет за паркирање, зелене површине,
ограде...) добијају се услови уређења и капацитет парцеле (блока).
Постојећи објекти који имају параметре (спратност, индекс искоришћености, индекс
изграђености) веће од максимално прописаних у плану, се задржавају, уз могућност реконструкције
у постојећим параметрима.

3.4. Површине и објекти јавних намена
3.4.1. Општа правила
Планом нису планиране локације за изградњу нових објеката јавних намена с обзиром да
постојећи јавни објекти задовољавају својим капацитетима.
Уколико се јави потреба за оваквим садржајима јавни објекти ће се градити на локацијама у
оквиру зоне ужег градског језгра а само изузетно у стамбеној зони.
Могућа је и реконструкција или доградња постојећих објеката како би се задовољиле потребе
становника и побољшао квалитет живота.
Реконструкција постојећих објеката је дозвољена по правилима за изградњу нових објеката, и
то:
- грађевинска парцела за сваку појединачну планирану јавну намену је дефинисана на
графичком прилогу бр. 6 „План регулације површина јавне намене“ Р 1:2 500;
- положај објекта према регулационој линији је одређен грађевинском линијом, како је то
приказано на графичком прилогу бр. 4 „Саобраћајно решење са нивелацијом и регулацијом“;
-могућа изградња подрума, уз предходну проверу нивоа подземних вода.
Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електро мрежа, итд.) се
постављају у појасу регулације јавних саобраћајница или у приступном путу ако је сукорисничка
или приватна својина.
Подземни водови комуналне инфраструктуре, мреже телекомуникационих и радиодифузних
система постављају се испод јавних површина и испод осталих парцела уз предходно регулисање
међусобних односа са власником (корисником) парцела.
Водови подземне инфраструктуре се морају трасирати тако да:
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- не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења
земљишта
- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе
- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре
- да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама
-укрштај са путем врши се постављањем инсталације кроз прописано димензионисану
заштитну цев, постављеном подбушивањем управно на осу пута. Заштитна цев је на дубини
од 1.35 m од коте коловоза а дужина је за по 3.0 m већа од крајњих тачака попречног
профила пута
- паралелно вођење је могуће на 3.0 m од крајњих тачака попречног профила пута или од ивица
коловоза или мање уз пројекат мера заштите пута од хаварије.
Објекти који се налазе у заштитном појасу инфраструктурних коридора обилазнице или појасу
далековода остају у својим (постојећим) габаритима, без могућности доградње или изградње у том
појасу.
За све што није дефинисано у плану посебним правилима, важе општа правила урбанистичке
регулације из важећег општег Правилника („Службени гласник РС“ бр. 50/2011).
Општи услови за изградњу објеката јавне намене:
- поштовање локација свих планираних садржаја јавне намене;
- јавни објекти својом архитектуром и обликовањем представљају репере у простору и дају
препознатљив печат насељу;
- поред физичких структура у формирању просторно - функционалних целина важну улогу
треба да имају и отворени простори и паркови;
- обезбедити приступ лицима са посебним потребама на коту приземља спољњим или
унутрашњим рампама, минималне ширине 90 cm.
Величина објекта мора бити у складу са важећим прописима и нормативима за одговарајуће
јавне делатности, која ће се обављати у објекту.
Спратност и тип објеката зависи од његове функције и мора бити прилагођен условима
локације (спратности до П+2 зависно од функције).
Комплекс мора бити уређен тако да буде у складу са функцијом објекта и прилагођен
условима локације и окружењем.
Обзиром на садашњи број корисника план не предвиђа даље проширење јавних објеката,
међутим уколико се јави потреба за неким видом доградње или евентуалне изградње новог објекта
на парцели важе следећа правила грађења:
- Могуће пратеће намене у оквиру парцеле су друге јавне површине и јавни објекти, зеленило,
спортско-рекреативни садржаји мањег обима (терени за мали фудбал, кошарку, одбојку и
сл.), комерцијални садржаји (али само као пратеће намене основној намени);
- Намена објеката чија је градња забрањена у оквиру комплекса је изградња било каквих
објеката (објеката мешовитог пословања и приврећивања), који би могли да угрозе животну
средину и основну намену (процена ризика);
- Забрањено је обављање делатности у објектима које вибрацијама, буком, гасовима,
мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима могу да угрозе околину и не
представљају намену компатибилну основној намени;
- Грађевинска линија: Минимално удаљење грађевинске линије објеката у односу на
регулациону линију приказано је на графичком приказу бр. 4 „Саобраћајно решење са
нивелацијом и регулацијом“;
- Најмања удаљеност објекта од границе суседне парцеле износи 3,5 m;
- Најмања међусобна удаљеност објеката у оквиру парцеле износи минимално половину
висине вишег објекта;
- Врста објеката обзиром на начин изградње је слободностојећи (објекат не додирује ни једну
линију грађевинске парцеле).
Услови за изградњу других објеката на парцели:
- Дозвољена је изградња више објеката у склопу планираног комплекса;
- Дозвољена је изградња помоћних објеката у склопу планираног комплекса, али искључиво у
складу са планираном наменом.
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Архитектура и обликовање:
Савремено архитектонско решење које треба да је у складу са његовом функцијом и
непосредним окружењем, али уједно да задовољава све потребне нормативе датих у правилама
уређења.
Стандарди приступачности:
У процесу пројектовања придржавати се Правилника о условима за планирање и пројектовање
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
3.4.1. Управа и администрација
Функција управе и администрације се обавља у објектима који задовољавају потребне
капацитете за ове делатности и у планском периоду нису планирана проширења капацитета.
Дозвољена је адаптација унутрашњег простора, реконструкција и доградња објеката који су у
функцији администрације и управе према општим правилима из овог Плана.
3.4.2. Здравство
Промена намене постојећих објеката ради привођења здравственој намени је могућа у складу
са важећим нормативима.
Апотека:
- опслужује 5000-10000 становника
- 50 m2 на 1000 становника
- 1 запослен на 50 m2 или 1 запослен на 1000 становника
- коефицијент искоришћености 0,5 m
- 1 паркиралиште на три запослена
Ветеринарска станица:
- 20 m2 по радном месту
- коефицијент искоришћености парцеле 0,3
3.4.3. Јавне зелене површине
Својом слободном доступношћу и начином коришћења, јавне зелене површине би требало да
испуњавају најважније социјалне функције. У ове просторе спадају следећи плански елементи
система зеленила: паркови, улично зеленило и зелене површине око јавних објеката.
Паркови од свих зелених површина имају највећи ефекат остварења функција побољшања
микроклимата и организације одмора и рекреације становништва. Најмање 70% површина
намењених парку треба да буде под зеленилом.
Улично зеленило ће бити формирано уз саобраћајнице чији улични профили дозвољавају
формирање линијског зеленила ради раздвајања пешачких токова и ободних зграда од колског
саобраћаја и стварању повољних санитарно-хигијенских и микроклиматских услова са циљем
повезивања свих категорија зеленила у јединствен систем. Ово зеленило има заштитни карактер. У
ширим уличним профилима могуће је озелењавање простора употребом више врста дрвећа и грмља
примењујући слободан распоред мањих и већих групација и појединачних стабала.
Од укупне површине под саобраћајницама, око 30% треба да је под линијским зеленилом.
Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5 m и 3,5 m.
Ради безбедности саобраћаја, дрвеће садити на удаљености од 2 m од ивице коловоза, а шибље 2 m
од ивице траке.
Растојање стабала од објекта не би требало да буде мање од 4,5 m.
Растојање између дворедих садница је најмање 5 m а у зависности од врсте креће се између 515 m.
Код озелењавања улица водити рачуна да зеленило не сме представљати препреку за кретање
саобраћаја и пешака као и да не сме смањити прегледност саобраћаја.
При избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да, сем декоративних својстава,
буду прилагођене условима раста у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни
капацитет земљишта, прашину и гасове...)
Зелене површине јавних објеката посебно третирати и уредити на начин који ће омогућити
интегрисање зеленила у укупну архитектонску композицију јавног објекта.
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У оквиру зелених површина јавне намене није дозвољена изградња осим изградња објеката
инфраструктуре.
Дозвољени урбанистички параметри:
Дозвољена је мања изградња, водећи рачуна о постојећој валоризацији стабала и слободним
површинама и то максимално:
Степен заузетости

до 10%

Спратност објеката:
- спратност објеката је до П+0.
Грађевинска линија:
Објекте лоцирати унутар парцеле и не мање од 5m од регулационе линије саобраћајнице.
Врста објеката с обзиром на начин изградње је:
- слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле).
Слободне површине:
У укупном билансу површине комплекса, алеје, путеви, платои и стазе треба да заузму до 20%
површине. Најмање 70% површине комплекса треба да буде под зеленилом.
Избор преовлађујућих врста дрвећа и шибља треба да одговара природној потенцијалној
вегетацији; на местима где је то могуће формирати визурне тачке. На површинама намењеним
заштитном зеленилу садити врсту зеленила које је посебно отпорно на загађење и штетне утицаје из
околине.
Ограђивање:
Парцела се не ограђује осим за објекте у функцији туризма, културе, спорта и рекреације, као и
постојећи стамбени или пословни објекти.
Архитектонско-грађевинска структура и обликовање:
Висок ниво обликовања. Поплочавање пешачких стаза материјалима отпорним на хабање.
Основно уређење обухвата нивелацију, зеленило, партер и сл.
3.4.4. Саобраћајна инфраструктура
Павила грађења
Саобраћајнице се изводе у појасу регулације са савременом коловозном површином
намењеном моторном саобраћају. У појасу регулације улица смешта се и сва потребна
инфраструктура према условима и техничким захтевима који важе за конкретну инфраструктуру а
који се односе и на међусобан однос различитих инфраструктурних капацитета и међусобна
ограничења.
Саобраћајна инфраструктура се пројектује, гради, реконструише и одржава у складу са
Законом о јавним путевима („Службени гласник“ РС 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),
Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни
објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, бр. 50/11), Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, бр. 8/95), Правилником о
техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС“, бр. 19/12) као и другим
законским, подзаконским и другим актима који регулишу ову област, односно важећи технички
нормативи који регулишу област изградње, одржавања, заштите и реконстрикције јавних путева.
Генерална нивелација нових или реконсруисаних саобраћајница спроводи се тако да се прате
услови на терену, водећи рачуна при томе да се обезбеде оптимални услови евакуације
атмосферских вода и заштите од површинских
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Главна насељска саобраћајница – Општински путеви
 Коловоз има ширину 6,0m;
 Носивост коловозне конструкције за сабирне саобраћајнице је за средњи или лак саобраћај (мин.
оптерећење 60 kN по осовини);
 пешачкe стазe ширине мин. 1,5m обострано уз регулациону линију.
Сабирне насељске саобраћајнице
Коловоз сабирне саобраћајнице је ширине 6,0m (2х3,0m), а мин. 5,5m (2х2,75m) у зависности од
значаја сабирне саобраћајнице у насељској мрежи саобраћајница;
Носивост коловозне конструкције за сабирне саобраћајнице је за средњи или лак саобраћај
(мин. оптерећење 60kN по осовини);
пешачкe стазe ширине мин.1,5m обострано уз регулациону линију.
Приступне насељске саобраћајнице
Коловоз је ширине 5,5 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);
пешачкe стазe ширине мин. 1,5m обострано уз регулациону линију.
Правила грађења објеката у функцији саобраћаја у грађевинском реону
Станица за снабдевање горивом
То су објекти под посебним режимом рада. Лоцирају се иза раскрснице или на мин. 50.0 m
(15.0m' на улици нижег ранга) од линије заустављања. Минимална удаљеност од суседног објекта се
одређује у складу са прописима који важе за ову врсту објеката. Снабдевене су са мин. 2 точиона
места и могућношћу точења свих врста погонског горива са одвојеним местом за точење теретних
возила, компресором за ваздух и чесмом. Пожељно је да имају прикључке и за пуњење батерија
аутомобила на електрични погон. Станице у саставу могу имати пословни објекат са продајом
резервних делова и мазива, продавницом, рестораном и паркинг простором за мин. 5 возила од којих
је једно за возило лица са инвалидитетом.
Сервисне радионице, радионице и мањи погони
Нови објекти лоцирају се у посебним блоковима или по периферији. Снабдевени су паркинг
простором са довољним бројем паркинг места која зависе од делатности, броја запослених и
величине објекта. У односу на раскрсницу постављају се на мин. 50,0m' од линије заустављања
(20,0m' у улицама нижег ранга).
Паркиралишта
Паркинг место је димензија 2.5х5.0 m. Интерна саобраћајница је ширине 6.0 (5,5) m' за управно
паркирање. Могући је и другачији распоред паркинг места (под углом). Растојање улаза/излаза у
односу на раскрсницу је мин. 35,0m' од линије заустављања (15,0m' за улицу нижег ранга).
За паралелно паркирање уз коловоз, паркинг место је димензија 2,0х6,0.
На сваком паркиралишту, за возила лица са посебним потребама мора се обезбедити мин.
једно на сваких 20 паркинг места (5%) мин. једно паркинг место на мањим паркиралиштима.
Паркинг место за теретно возило има димензије 3,5х18m са интерном саобраћајницом ширине
5 m за косо паркирање и кретање возила улаз-излаз у једном смеру.
Стајалишта јавног превоза
То су површине за заустављање возила јавног превоза аутобуског подсистема и граде се у
нишама у појасу регулације површине јавне намене (земљишном појасу), уз коловозне траке
саобраћајница. Ширина коловоза у ниши је 3,5 (изузетно 3.0) m а тротоара 3,0 m. Дужина нише
износи 20 m, односно 30 m за зглобни аутобус. Саставни део стајалишта су уливна и изливна трака
којима се обезбеђује прилаз односно излаз са стајалишта. Стајалишта се изводе на предлог општине
или превозника уз услове и сагласност управљача јавним путем и у складу са прописаним
техничким условима за ову врсту објеката.
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3.4.5. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
Водоснабдевање
Правила грађења
 Потребно је рационално коришћење воде са постојећег водозахвата до повезивања локалног
водовода Крчедин на регионални систем водоснабдевања;
 Израдити техничку документацију за изградњу нових цевовода уз постојеће и планиране
саобраћајнице, као и за реконструкцију постојећих према потреби и приоритетима, а на
основу услова ЈП „Водовод и канализација Инђија“;
 При пројектовању и изградњи нове и реконструкцији постојеће водоводне мреже у
Крчедину, као и објеката на мрежи, мора се водити рачуна да ће овај локални водовод у
будућности бити део регионалног система;
 Приликом пројектовања водоводне мреже изабрати ПВЦ или полиетиленске цеви за радни
притисак од 10 bar;
 Утврдити тачан број прикључака на мрежу и евидентирати их (положај, пречник прикључне
цеви, број водомера, положај и димензије водомерног шахта,...);
 Приликом изградње нових цевовода и замене постојећих обавезна је уградња
противпожарних хидраната Ø80mm, а у складу са важећим прописима;
 Новопројектована мрежа треба да буде прстенаста, са избегавањем слепих огранака;
 Минимални пречник нових цевовода је Ø110mm (Ø100mm унутрашњи пречник цеви)
 Трасу нових водоводних цевовода пројектовати уз саобраћајнице изван коловоза на
удаљености до 1,0m од ивице коловоза, а пројектовати је на супротној страни од планиране
или изведене електро- или тт-мреже, где је то могуће;
 Дубина укопавања водоводних цеви је минимално 1,0m због дубине мржњења и саобраћајног
оптерећења;
 Предвидети шахтове на мрежним чворовима са два и више затварача.
 Предвидети објекте на мрежи (ваздушни вентили, испусти и др.) ради бољег функционисања
и лакшег одржавања;
 Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10сm испод и изнад цеви;
 У случају укрштања водотоцима водоводне инсталације морају бити у заштитној челичној
цеви, висина надслоја изнад темена цеви до дна водотока треба да је минимално 1,0m. У
случају укрштања хидротехничке инфраструктуре са водотоцима треба прибавити посебна
водна акта;
 Спречити негативне утицаје на квалитет воде и заштиту водоизворишта стриктним
поштовањем Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања;
 У заштитној зони изворишта и појасу заштите цевовода забрањена је изградња стамбених,
угоститељских и производних објеката;
 Изградња објеката у заштитној зони изворишта и појасу заштите цевовода одређује се
посебним условима надлежног предузећа ЈП „Водовод и канализација Инђија“;
Прикључење на водоводну мрежу вршити на основу техничке документације, у складу са
Законом о планирању и изгадњи, а према условима „Водовод и канализација Инђија“ ЈП.
Фекална канализација
Правила грађења
 Потребно је израдити техничку документацију за изградњу канализације отпадних вода и
њено повезивање на систем у насељу Бешка;
 Трасу фекалне канализације пројектовати у осовини постојећих и планираних саобраћајница;
 Минимални пречник канализационих цеви не може да буде мањи од Ø200mm;
 Минимални пад канализационих цеви не може да буде мањи од 0,6%, а биће одређен кроз
техничку документацију, зависно од цевног материјала и пречника канала;
 Минимална дубина фекалне канализације од површине терена до горње површине цеви не
може да буде мања од 1,0m;
 Дубине укопавања цеви више од 5,0m нису дозвољене;
 Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10сm испод и изнад цеви;

Број 26, страна број 1572

Службени лист општине Инђија

Понедељак 27. новембар 2017.

 Црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их на јавном земљишту,
по могућности у зеленој површини, са омогућеним приступом возилу за сервисирање истих;
 Прикључење на канализациону мрежу вршити на основу техничке документације, у складу
са Законом о планирању и изгадњи, а према условима „Водовод и канализација Инђија“ ЈП;
 Минималан пречник прикључка на фекалну канализацију износи Ø160mm, а прикључење је
дозвољено преко ревизионог шахта или на рачву.
3.4.6. Електроенергетска инфраструктура
Правила грађења
Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и
планираним електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком препоруком бр. 10
ЕПС–Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије, Правилником о техничким нормативима за
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV и Правилником о
техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова.
Приликом изградње нових објеката треба водити рачуна о томе да је сигурносна удаљеност
надземних водова напона 20kV од неприступачних делова објеката (нпр. кров) 3m, а сигурносна
удаљеност од приступачних делова објекта (нпр. балкон) 4m.
У односу на коловоз пута стубови С.Н. надземне мреже 20 kV морају бити удаљени
минимално:
-10m......за регионалне и локалне путеве, изузетно 5m, а угао укрштања треба да је најмање
20˚ за регионални пут и без ограничења за локалне путеве.
-20m......за магистралне путеве, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚.
-40m......за ауто пут, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚.
Сигурносна висина вода изнад путева износи 7m.
За надземне нисконапонске водове са ужадима, сигурносна удаљеност од приступачних делова
објекта (нпр. балкон) износи 1,25m, а сигурносна висина 2,5m.
Стубови надземне Н.Н. мреже треба да су удаљени минимално 2m од коловоза за магистрални,
регионални и локални пут. Сигурносна висина треба да износи 6m.
У односу на саобраћајнице у насељу, код укрштања, приближавања и паралелног вођења
надземне НН мреже, стубови се могу постављати без ограничења у односу на коловоз, пожељно на
удаљености од 0,3 до 0,5m, на тротоару или у зеленом појасу.
У односу на гасовод сигурносна удаљеност стуба мреже треба да износи:
-2,5m …зa Н.Н. мрежу са СКС-ом
-10m ... за Н.Н. мрежу са Алч водовима
Код изградње надземних водова СН и НН морају се поштовати прописи дефинисани:
-„ПТН за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400
kV“ (Сл.лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СРЈ бр. 18/92) и
-„ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова“ (Сл.лист СФРЈ бр. 6/92)
Такође се морају поштовати прописи о техничким условима заштите подземних металних
цевовода од утицаја електроенергетских постројења, према СРПС Н.ЦО.105 (Сл.лист СФРЈ 68/86),
прописи о заштити телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења,
заштита од опасности СРПС Н.ЦО.101 (Сл.лист СФРЈ бр. 68/88) као и Закон о заштити од
нејонизујућег зрачења (Сл.гл.РС бр. 36/09).
Обновљиви извори енергије се такође могу градити уз поштовање прописа за ову врсту
објекта.
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Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални размаци од
других врста инсталација и објеката који износе:
0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката
0,5m ... од телекомуникацијских каблова
0,8m ... од гасовода у насељу
1,2m ... од гасовода ван насеља
У односу на путеве, кабл се код прелаза преко истих полаже у заштитну цев, на дубини
најмање 0,8m испод површине коловоза.
Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је :
мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања
мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања
Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2m.
са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак
не сме бити мањи од 0,3m.
На прелазу преко саобраћајнице енергетски кабл се полаже у заштитну цев, на дубини
минимално 0,8m.
Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод.
У свим објектима заштита од индиректног напона додира се спроводи мером аутоматског
искључења у TN или ТТ систему, према условима надлежне електродистрибуције и сагласно
стандарду СРПС-Н.БЗ.741.
На графичком прилогу бр. 9. “План мреже и објеката комуналне инфраструктуре“, приказани
су потребни електроенергетски објекти из којих се обезбеђује ел.енергија за потрошаче на планском
подручју.
3.4.7. Топлификација и гасификација
Правила грађења
Приликом планирања, пројектовања и извођења гасоводне мреже у насељу, потребно је
придржавати се следећег:
- Поштовати услове који су дати у Правилнику о техничким условима и нормативима за
безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и
гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт
- Поштовати услове који су дати у правилнику о техничким нормативима за пројектовање и
полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar
- Придржавти се услова који су дати у правилнику о о техничким нормативима за кућни гасни
прикључак за радни притисак до 4 bar
- Минимална дубина укопавања гасовода високог притиска:
- у зеленим површинама и тротоарима је 0,8 m. Изузетно, дубина укопавања може бити
минимално 0,6 m али на деоницама краћим од 50 m и на местима где нема опасности од
великих оптерећења;
-при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3 m;
-при укрштању са улицама је 1,3 m;
-на обрадивим површинама је 1,0 m.
Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1 m за гасоводе
7-13 bar, ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава стабилност објекта.
- Када се гасовод високог притиска води паралелно са путевима нижег или вишег реда, његово
растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално
0,5 m
- Удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и
ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не мања од 0,5 m
слободног размака.
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- Минимално дозвољено растојање при укрштању паралелном вођењу гасовода високог
притиска са другим подземним инсталацијама је:
паралелно вођење укрштање
нафтовод, продуктовод
0,8 m
0,3 m
гасовод
0,5 m
0,3 m
водовод
0,5 m
0,3 m
вреловод или топловод
0,7 m
0,3 m
канализација од бет. цеви
0,7 m
0,3 m
ПТТ инсталације
0,6 m
0,3 m
ТВ и комуникациони каблови 0,5 m
0,3 m
високонапонски водови
0,5 m
0,5 m
нисконапонски водови
0,5 m
0,3 m
вишегодишње дрвенасто
растиње
1,0 m
НЕ
шахтови
0,3 m
НЕ
- Минимално дозвољено растојање гасовода високог притиска до ближе ивице темеља објекта
је:
- 1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar;
- 3,0 m за гасоводе притиска 7-13 bar.
- Минимална дубина укопавања гасовода високог притиска при укрштању са железничком
пругом и индустријским колосеком износи 1,5 m, рачунајући од горње ивице прага и 1 m
испод пратећег продужног јарка. Није дозвољено укрштање са пругом испод скретница;
- Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, гасовод се по
правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе
гасовода може бити од 60° до 90°;
- Мернорегулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или металне
ормаре са посебним темељима. Растојања од других објеката су:
улазни притисак до 7 bar
 до зграда и других објеката
10 m
 од железничких пруга
10 m
 од ивице пута
5m
 од надземних електричних водова

Улазни притисак од 7 до 13 bar
15 m
15 m
8m
1,5 пута висина стуба

- Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом
ограде. Удаљеност ограде од спољних зидова МРС мора бити 3 m. Ограда мора бити висока
најмање 2 m.
3.4.8. Електронска комуникациона инфраструктура
Правила грађења
Приликом извођења радова, обавезно је узети у обзир места приближавања и укрштања са ТТ
капацитетима и у свему се придржавати важећих техничких прописа.
Уколико се изводе нове приводне инсталације, на местима укрштања са постојећим ТТ
кабловима вертикално растојање не сме бити мање од 0,5m, и обавезна је заштита каблова
постављањем у цев Ø110 mm. Код паралелног вођења поменутих инсталација, хоризонтално
растојање не сме бити мање од 1 m, а то се односи и на приближавању објекту.
Извођач радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности
како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности и електричне
исправности постојећих ТТ капацитета.
Како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности и електричне
исправности постојећих ТТ каблова и како би се обезбедило нормално функционисање ТТ
саобраћаја, инвеститор - извођач радова је дужан да све грађевинске радове у непосредној
близини ТТ капацитета изводи искључиво ручним путем без употребе механизације, уз
предузимање свих потребних мера заштите.
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Пре почетка извођења било каквих грађевинских радова потребно је извршити
идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТТ калацитета, како би се утврдио
тачан положај и дубина, и дефинисали коначни услови заштите.
3.4.9. Спорт и рекреација
Организација и уређење комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих садржаја у
функцији спорта и рекреације је условљено прописаним нормативима за величину спортских терена
на отвореном и затвореном простору у зависности од врсте планиране спортске активности.
Доминантна намена: Спорт и рекреација
Врста и намена објеката. У оквиру целине дозвољава се изградња објеката спорта и рекреације,
комерцијалних и туристичко-угоститељских садржаја са смештајним капацитетима, као пратећих
садржаја основне намене комплекса.
У оквиру спортских и спортско-рекреативних комплекса, уколико то услови дозвољавају, могу
се наћи и специјализоване школе или клубови (фудбалски, аеро клуб и сл.).
Могући садржаји у оквиру целине су:
- вишенаменска спортска хала и мањи спортски објекти;
- спортски терени, терени за мале спортове, базени и сл;
- остали садржаји (трим стазе, стаза здравља, шеталишта, справе за вежбање у
природи, површине за играње деце, простори за одмор и сл.);
- зеленило;
- локали (угоститељство, туризам, трговина);
- паркинг простор и друге манипулативне површине.
Могуће пратеће намене: пословне и комерцијалне делатности (угоститељство, услуге), објекти
за јавну употребу (култура и сл), јавни wc, зеленило.
Намена објеката чија је градња забрањена у овој целини је изградња у оквиру комплекса било
каквих објеката, који би могли да угрозе животну средину и основну намену (Процена ризика).
Забрањени су објекти привређивања и мешовитог пословања.
У целини није дозвољена изградња објеката услужног и производног занатства и других
делатности рада, комерцијалних објеката типа робно-тржних центара, велепродајних објеката, као
ни објеката сервисно - услужних делатности (бензинске и гасне станице, праонице возила,
заједничке гараже и сл.).
Дозвољени урбанистички параметри:
 Степен заузетости:
 за затворене објекте до 25%
за отворене објекте до 50%

 Укупан степен заузетости, рачунајући објекте и спортске терене је максимално 50%
(отворени и затворени објекти и терени);
 Максимални степен искоришћености парцеле је 70% (рачунајући све објекте и платое
са саобраћајницама, стазама и спортским теренима). Проценат учешћа зеленила у склопу ове
целине је мин 30%.

Спратност објеката
Паркирање
Проценат озелењених површина

максимално

П+0

1ПМ/100m2 комплекса
Минимално 30%

Потребно је водити рачуна о постојећој валоризацији стабала и слободним површинама.
Најмања медусобна удаљеност објеката у овој зони је 4,0 m, односно минимално половину
висине вишег објекта.
Врста објеката с обзиром на начин изградње је:
- слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле).
Услови за изградњу других објеката на парцели:
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Могућност изградње помоћних објеката у склопу планираних комплекса (настрешнице уз
базен, наткривене терасе-сенице и сл.). Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс
заузетости и изграђености.
- обликовање:
Савремено архитектонско решење које треба да је у складу са његовом функцијом и
непосредним окружењем.
- ограђивање:
Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 3m, у зависности од врсте
спортске и рекреативне активности, односно према условима које одреди надлежни орган ради
контролисаног приступа корисника.
Грађевинске парцеле се могу ограђивати функционалном и естетском нетранспарентном
оградом чија висина може бити највише до 1,8 m.
-озелењавање:
Све слободне површине у склопу целине спорта и рекреације треба да су парковски озелењене
и уређене, а учешће зелених површина у копмлексима намењеним спорту и рекреацији мора да буде
минимално 30% укупне површине комплекса.
- паркирање:
- потребан број паркинг места решити у оквиру припадајуће парцеле по критеријуму 1пм/100
m2. Код спортских хала – 1ПМ на користан простор за 40 гледалаца.

3.5. Површине и објекти осталих намена
3.5.1. Становање ниских густина, спратности до П+1+Пк
(Зона I – Зона ужег центра насеља и Зона II – Општа стамбена зона)
Општа правила:
Објекти који се налазе у заштитном појасу инфраструктурних коридора обилазнице или појасу
далековода остају у својим (постојећим) габаритима, без могућности доградње или нове градње у
том појасу.
Постојећи објекти који премашују урбанистичке параметре. Код интервенције на постојећим
објектима који не испуњавају неке од услова везаних за неопходна растојања од граница парцела и
од суседних објеката, као и оних чији су параметри већи од максимално прописаних у Плану,
могућа је реконструкција без промене габарита (адаптација, санација као и претварање таванског
простора у користан простор) и без отварања нових отвора на делу где не постоје прописана
растојања.
Претежна намена објеката која је приказана на графичким прилозима је становање.
Типологија стамбеног ткива. Основни облик породичног становања у оквиру плана обогаћен је
и облицима пратећих, компатибилних намена у циљу активирања простора и рационалнијег
инфраструктурног опремања као и квалитетнијег урбаног развоја у стамбеној зони. Такође, основна
стамбена зона се обогаћује и новим облицима становања који могу бити:
- становање у функцији туризма (викенд куће, туристичка насеља, пансиони, апартмани,
елитни објекти)
- социјално становање (станови за социјалне групе становништва, домови за старе, ђачки дом)
- мешовити типови становања (становање са услугама и пословањем, становање у периферним
зонама...).
Врста и намена објеката
У оквиру становања, могу се градити:
- породични стамбени објекти;
- вишепородични стамбени објекти;
- стамбено-пословни објекти;
- пословни објекти.
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Породични стамбени објекти - намена је, искључиво, становање.
У зони становања је дозвољена изградња породичних стамбених објеката са највише 4
стамбене јединице организоване у једном стамбеном објекту. Максимална спратност породичних
објеката износи П+1+Пк.
Грађевинска линија је идентична са регулационом линијом која је дефинисана аналитичкогеодетским елементима, осим у деловима Плана где је то другачије дефинисано у графичком
прилогу (планирана грађевинска линија).
У зони или потезу где постоје изграђени породични стамбени објекти растојање се утврђује на
основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).
Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката осим полуатријумских објеката и
објеката у непрекинутом низу је 4,0 m.
За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0m, у
случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених
просторија.
Удаљеност породичног стамбеног објекта који има индиректну везу са јавним путем преко
приватног пролаза од суседних објеката утврђује условима према врсти изградње у складу с овим
правилником.
Удаљеност новог породичног стамбеног објекта од другог објекта, било које врсте изградње
или нестамбеног објекта, не може бити мање од 4,0 m.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) породичног стамбеног објекта и
линије суседне грађевинске парцеле је за:
–слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације .......... ............1,0m
–слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације ............. ............3,0m
–двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта .............. ............4,0m
–први или последњи објекат у непрекинутом низу.................... .......................................... 1,5m
За изграђене породичне стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле
мање од вредности утврђених у предходном ставу, у случају реконструкције, не могу се на суседним
странама предвиђати отвори стамбених просторија.
За зоне и потезе изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе
грађевинске парцеле различито од ових вредности, могу се, изузетно, нови објекти постављати и на
растојањима:
–слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације ......................1,0m
–слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације ......................... 3,0m
Породични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих
врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног
пута, и то - једно паркинг или гаражно место на један стан.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката, а у зонама породичног
становања свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван
површине јавног пута, и то - једно паркинг или гаражно место на 70,0m2 корисног простора, с тим да
најмање трећина возила буде смештено у гаражи.
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити
мања од 2,5m.
На парцелама где за то постоје могућности дозвољена је изградња више објеката у оквиру
дозвољених параметара. Растојање два објекта на парцели је минимално 4.0m.
Под вишепородичним становањем се подразумева градња стамбених објеката за становање
више породица спратности до П+2+Пк (зависно од врсте локације-целине) са обавезним уређивањем
слободних површина у виду блоковског зеленила.
Пословање се планира у приземним етажама вишепородичног становања, са оријентацијом
према улици, али је могуће и у оквиру засебног објекта.
На парцелама где за то постоје могућности дозвољена је изградња више објеката у оквиру
дозвољених параметара. Растојање два објекта на парцели је минимално 4.0m.
Вишепородични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Приземље вишепородичних стамбених објекта, уколико је нестамбено, не може да има чисту
спратну висину мању од 3 m.
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Планирано је да вишепородични стамбени објекат има минимум 4 стана, односно максимум 4
стана на подесту.
Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног стамбеног објекта, свих
врста изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног пута и то
једно паркинг или гаражно место на један стан, односно једно паркинг место на 70 m2 корисне
површине, с тим да најмање половина возила буде смештена у гаражама. Од минимално потребног
броја паркинг места обавезно је 50% решити на сопственој парцели. Уколико су гараже испод нивоа
терена њихова површина не улази у обрачун степена искоришћености односно изграђености
парцеле.
Гараже вишепородичних стамбених објеката планирају се у или испод објекта у габариту,
подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели.
Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на
грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно
степена искоришћености грађевинске парцеле.
Тежити природном проветравању и осветљењу свих просторија у стану. Уколико је то
немогуће, проветреност просторија (купатило, wc, оставе) остварити инсталацијама за
проветравање.
Стамбено-пословни објекти:
Овај тип објекта, поред стамбених, садржи и пословне, односно радне просторије, које су
функционално одељене од стамбеног дела објекта.
Пословни објекат-садржи просторије за одвијање пословних делатности, или одређених врста
производних делатности из области производног занатсва.
Изградња пословних објеката. Обављање делатности на парцелама становања је дозвољено у
саставу стамбеног или другог објекта на парцели, делатност се може обављати и у другом објекту на
парцели, до дозвољеног максималног степена искоришћености, односно изграђености.
Обим делатности у објекту треба да је усаглашен са просторним и функционално-техничким
условима организације пословних садржаја у објекту, и да се уклапа у капацитете локације - парцеле.
Објекти комерцијалних садржаја, су саставни део зона становања и за њих треба применити
услове за парцелацију, регулацију и изградњу као за целине, у зависности у којој се налазе.
Дозвољене пословне делатности у оквиру породичног становања су из области:
- трговине (продавнице прехрамбене, робе широке потрошње и др.);
- услужног и производног занатства (обућарске, кројачке, фризерске и др.);
- услужних делатности (књижара, копирница, видеотека, и др.);
- угоститељства (ресторан, кафе бар, пицерија и сл.);
- здравства (апотека, опште и специјалистичке ординације и сл.);
- социјалне заштите (сервиси за чување деце, играонице за децу, и др.);
- културе (галерије, читаонице и др.);
- забаве (билијар, салони видео игара, и др.);
- спорта (теретане, вежбаоне, аеробик и др.);
- административних делатности (представништва, агенције, и др.);
- пољопривреде (пољопривредна апотека и сл.).
Нису дозвољене пословне и производне делатности које могу угрозити животну средину и услове
становања разним штетним утицајима: буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним
дејствима, односно за која нису предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од
загађења.
У оквиру становања могу се градити и помоћни објекти (уз стамбени објекат – гаража, оставе,
летња кухиња...) и економски објекти у оквиру становања ниских густина.
Висина објеката. Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте
са косим кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом).
Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или ширини
регулације.
Релативна висина је, на релативно равном терену, растојање од нулте коте до коте слемена (за
објекте са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом). Висина венца новог објекта
са венцем усклађује се по правилу са венцем суседног објекта. Висина назитка поткровне етаже
износи највише 1,60 m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а
одређује се према конкретном случају.
Посебна правила изградње објеката основ су за реализацију у оквиру целине односно
грађевинске парцеле одређене целине.
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И пословна и стамбена намена објекта могу бити као основна или претежна намена објекта у
оквиру грађевинске парцеле. На појединачним парцелама у оквиру целина компатибилна намена
може бити доминантна или једина.
3.5.2. Правила за становање ниских густина:
Дозвољава се изградња вишепородичних комерцијалних стамбених објеката спратности
П+2+Пк искључиво у Зони I – Зона ужег центра насеља док је у Зони II – општа стамбена зона
присутно само једнопородично становање, спратности П+1+Пк.
Дозвољена је реверзибилна промена намене објеката у оквиру дозвољених намена, уколико се
тиме не угрожава животна средина.
Планиран је процес ''унутрашњег ширења града'', коришћењем првенствено неизграђених
простора, који обухвата: доградњу и надоградњу квалитетних и замену постојећих неквалитетних
објеката и изградњу нових објеката на слободним парцелама.
Примењује се и блоковска изградња, углавном са објектима на регулацији, уз промену урбане
структуре укрупњавањем парцела - где је то потребно и могуће, зависно од карактеристика околних
објеката и претежне регулације.
Положај грађевинске линије у односу на регулациону линију претежно се одређује на основу
положаја грађевинске линије већине објеката (преко 50%).
Правила грађења за објекте вишепородичног становања – зона I

Простор за становање
Простор за централне и јавне функције
Величина грађевинске парцеле
за слободно стојеће објекте
за објекте у прекинутом низу
за објекте у непрекинутом низу

90% површине
10% површине
мин 800 m2
мин 600 m2
мин 500 m2

Ширина грађевинске парцеле
за слободно стојеће објекте
за објекте у прекинутом низу
за објекте у непрекинутом низу

мин 12 m
мин 16 m
мин 8 m

препорука на регулацији
Положај објекта у односу на улицу
Удаљења од суседних објеката
слободностојећи
минимум
5m
у прекинутом низу
минимум
4m
у непрекинутом низу
минимум
0m
Удаљења од бочних ивица парцеле
слободностојећи
мин.
2,5 m
у прекинутом низу
мин.
4m
у непрекинутом низу
минимум
3m
до 40%
30%
40%
30%

Индекс заузетости
за ниво целине или блока
за ниво парцеле
Уређене зелене површине на парцели
Висина објеката (метара)

до коте слемена
до коте венца

максимално
максимално

15,0 m
12,0 m

број паркинг места
гараже – колективне
(није дозвољена изградња појединачних
гаража)

на парцели

1 ПМ на 1 стан
- обезбеђен прилаз
- Су+П+1
- озелењен кров

Паркирање

за више парцела
или цео блок
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Простор за становање
Простор за комерцијалне садржаје
Величина грађевинске парцеле
за слободно стојеће објекте
за објекте у прекинутом низу
за објекте у непрекинутом низу
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60% површине
40% површине
мин 400 m2
мин 500 m2
мин 300 m2

Ширина грађевинске парцеле
за слободно стојеће објекте
за објекте у прекинутом низу
за објекте у непрекинутом низу

мин 10 m
мин 16 m
мин 6 m

препорука на регулацији
Положај објекта у односу на улицу
Удаљења од суседних објеката
слободностојећи
минимум
4m
Удаљења од бочних ивица парцеле
слободностојећи
мин.
3m
до 40%
30%
400%
30%

Индекс заузетости
за ниво целине или блока
за ниво парцеле
Уређене зелене површине на парцели
Висина објеката (метара)

до коте слемена
до коте венца

максимално
максимално

12 m
9m

Максимална висина назитка стамбене подкровне етаже износи 1,6m, рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају.
Изградња подрумских и сутеренских просторија се дозвољава тамо где не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Ограђивање:
Грађевинске парцеле породичног становања могу се ограђивати зиданом оградом до висине
0.9m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1.4m. Транспарентна
ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код комбинације зидани део ограде може
ићи до висине од 0,9 m.
Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9m од коте тротоара због прегледности
раскрснице.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле
(разграничење стамбеног и пратећег дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела
парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1.4m која се поставља
према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Врата и капије се не могу отварати ван регулационе линије.
Услови за изградњу других објеката на парцели:
Уколико при изградњи објекта, парцела није искоришћена до максималног индекса
изграђености односно заузетости, могу се градити и други објекти до потпуног искоришћења
парцеле у границама дозвољених индекса.
Уз стамбени објекат се могу градити помоћни и економски објекти максималне спратности
П+Пк, а максималне висине до 4,8m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Паркирање и гаражирање:
Паркирање и гаражирање возила за потребе власника односно корисника породичних
стамбених објеката (породично становање), обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели изван
површине пута.
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Потребан број паркинг и гаражних места се одређује по критеријуму: једно паркинг место по
једној стамбеној јединици, једно паркинг место за сваких 70m² пословног простора односно,
уколико је пословни простор мање површине, по једном објекту пословања обезбедити једно место
за паркирање (или гаражирање) по једном пословном простору.
Гаражирање возила се предвиђа у склопу објекта становања – пословања.
3.5.3. Правила грађења за објекте производње (зона III)
Основна намена:
Производња и индустрија
У оквиру производних делатности у зони III могу се наћи прехрамбена индустрија,
грађевинарство и производња грађевинских материјала, складишта, текстилна индустрија, већа
трговинска предузећа, занатска приозводња, производња енергије...
Могуће пратеће намене:
Све врсте комерцијалне делатности, пословање, зеленило.
Намена објеката чија је градња забрањена у овим целинима:
У циљу заштите животне средине, не сме се дозволити да се планирани објекти баве:
- набавком, продајом и складиштењем отровних и радиоактивних сировина и материјала;
- производњом опасном по здравље радника и околног становништва;
- производњом која доводи до загађења вода, ваздуха и земљишта.
Величина грађевинске парцеле
Ширина грађевинске парцеле
Положај објекта у односу на улицу
Удаљења од суседних објеката
Удаљења од бочних ивица парцеле
удаљење од задње ивице парцеле
Проценат заузетости
Индекс % заузетости

мин.
оптимално
мин 10m
мин.
мин.
мин.

600 m2
20 m
повучено од регулације
10m
5m
10m
до 60%

до 600 m2
од 600-1000 m2
од 1000-3000 m2
преко3000 m2

60%
50%
40%
25%

Проценат незастртих површина

до 30%
20%
30%
35%

до 1000 m2
од 1000-3000 m2
преко-3000 m2
Ширина заштитног зеленог појаса према
другим наменама

15m

Спратност објеката производње евентуално и максимално
више ако то захтева технолошки процес
производње; висина објекта у зависности од
технолошког процеса производње
за административни део – макс. 10%
максимално
површине производног дела
Висина објеката (метара)

П+1

Паркирање(код производних и инд.објеката)

1ПМ на 200 m2
корисног простора

на парцели

П+1+Пк
12m
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Грађевинска линија:
Удаљење грађевинских линија објеката у односу на регулациону линију износи минимално
према растојањима одређеним на графичком прилогу бр. 4. У делу између регулационе и
грађевинске линије планирана је садња заштитног зеленила.
Ограђивање:
Грађевинскa парцела се ограђује.
Ограда се поставља, на подзид а висина ограде на парцели нестамбене намене мора бити
минималне висине 1,6m, непровидне, глатке или малтерисане површине према парцели стамбене
намене.
Капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије.
Грађевинска парцела се може преграђивати у функционалне целине, али висина унутрашње
ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Зеленило:
Грађевинскe парцелe производних објеката својом површином требају да омогуће несметано
одвијање унутрашњег саобраћаја и оставе могућност богатог озелењавања. Препорука за потребно
озелењавање парцеле је параметар везан за величину комплекса, али је основни захтев у што већем
проценту озелењавања и формирању појасева заштите и раздвајања и унутар радне зоне и у односу
на окружење.
Слободне површине у оквиру производне делатности уредити и озеленити у што већој мери,
минимално 30% како би се првенствено испунили санитарно-хигијенски услови. Врста садног
материјала је прилагођена пре свега заштити. Ограда око комплекса треба да укључује и зелене
засаде спратне структуре по ободу комплекса.
3.5.4. Становање – пратећи објекти
Подразумева се грађење допунских, пратећих садржаја становања на грађевинској парцели као
што су: гараже, инфраструктурни објекти (котларнице, трафо-станице...), настрешнице и сл.
Пратећи објекти становања се могу градити као самостални, засебни објекти на парцели и
њихова површина се урачунава при утврђивању индекса изграђености, односно искоришћености
парцеле.
Услови грађења: Пратећи садржаји становања-пословања у Зони II – Општа стамбена зона се
могу градити као засебни објекти према условима који су утврђени овим Планом у погледу позиције
на грађевинској парцели, хоризонталне и вертикалне регулације и удаљености у односу на друге
објекте.
Пратећи садржаји у Зони I – Зона ужег градског језгра се не дозвољавају осим изузетно, у
случају када ширина уличног фронта грађевинске парцеле не обезбеђује могућност организовања
ових садржаја у склопу породичног, вишепородичног, стамбено-пословног и пословног објекта.
3.5.5. Становање – помоћни објекти
Помоћни објекти су: летња кухиња, магацини хране за сопствену потребу, санитарни
пропусник, бунар и сл...Помоћни објекти се граде као засебни на парцели или у склопу стамбеног
објекта. Дозвољава се изградња помоћних објеката у Зони II – Општа стамбена зона док у Зони I Зона ужег градског језгра изградња помоћних објеката није дозвољена.
Највећа дозовљена спратност помоћних објеката који се као засебни граде на парцели са
породичним стамбеним објектом је П (приземље), с тим да се дозвољава градња сутерена или
подрума
3.5.6. Становање – економски објекти
Економски објекти су: сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници,
козарници, испусти за стоку, ђубришне јаме – ђубришта, пољски клозети и сл. Помоћни објекти уз
економске су: пушнице, сушнице, кош, амбар, настрешница за машине и возила, магацини хране,
објекти намењени исхрани стоке и др.
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Економски објекти се могу градити искључиво у оквиру економског дворишта парцеле
пољопривредног домаћинства и то само у оквиру Зоне II – Општа стамбена зона.
Међусобно растојање породичног стамбеног објекта у оквиру пољопривредног домаћинства од
објекта за држање животиња (сточне стаје, свињци, живинарници...) је минимално 15 m.
Удаљеност ђубришта и пољског клозета постављених искључиво на нижој коти од породичног
стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде је минимално 20 m.
Постављање економских објеката у односу на линије границе парцеле је исто као код
стамбених објеката осим што се забрањује постављање економског објекта на регулациону линију
односно, предњу грађевинску линију.
Грађење економских објеката на парцелама намењеним изградњи породичних стамбених
објеката са објектима пољопривредног домаћинства у оквиру економског дворишта која се
непосредно граниче са економским деловима суседних парцела, не може бити на растојању мањем
од 1 m од границе парцеле.
До привођења планираној намени, у насељу ће се и даље одвијати разни видови
пољопривредне производње.
Објекти за држање стоке у грађевинском подручју насеља. Објекти за држање стоке, са
неопходним пратећим објектима могу се градити само у Зони II – Општа стамбена зона и то само за
потребе домаћинства и уз задовољење прописаних санитарно-хигијенских услова за објекте ове
намене као и других услова садржаних у правилима грађења у погледу величине парцеле, положаја
и међусобних удаљености објекта на парцели и других услова.
У непосредној близини комплекса са постојећим и планираним објектима јавне намене,
изградња објеката за смештај стоке условљава се на удаљености од минимум 50 m од границе
парцеле са јавним објектима од општег интереса.
Минимална величина парцеле на којој се налази објекат за држање стоке за сопствене потребе
износи 600 m2 (мешовита домаћинства) са минималном ширином парцеле од 15m са за
пољопривредна домаћинства 1000m2 са минималном ширином парцеле од 18m.
Изградња сточних стаја (за сопствене потребе) може се дозволити за максималан капацитет
објекта – узгој пет условних грла (где се под условним грлом подразумева „500 kg живе ваге“
животиња) уз задовољење и других просторних услова који су дефинисани овим Планом.
Изградња нових објеката мини фарми и мини кланица није дозвољена на подручју плана.
Објекти за смештај стоке се граде под следећим условима:
- градња од тврдог материјала;
- удаљење од стамбених објеката минимум 15m;
- изградња санитарних уређаја за одвођење воде, осоке и других нечистоћа;
- обезбедити изграђено место за ђубриште које мора бити удаљено од стамбених објеката и
водозахватних бунара минимум 20m односно 25m респективно;
- објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода;
Код домаћинстава која се баве узгојем стоке за тржиште, диспозиција чврстих и течних
отпадака вршиће се у економском делу дворишта. За део течних отпадака предвидети посебне
објекте осочаре које морају испуњавати следеће услове:
- осочаре лоцирати у паду низводно од производних објеката у економском делу дворишта;
- осочаре градити од водонепропусног бетона са двостепеним таложењем где ће се вршити
нитрификација, на секундарном таложнику оставити могућност прикључка на будућу
канализациону мрежу;
- за нормално пражњење осочара предвидети отвор за пражњење садржаја.

3.6. Паркирање и гаражирање возила
Паркирање и гаражирање возила за потребе власника односно корисника објеката свих типова
изградње, обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели изван површине пута.
Смештај возила се може вршити у оквиру објекта или у засебном објекту максималне
спратности П+Пк или П+0.
Код стамбених објеката, у оквиру објекта гараже се могу планирати и просторије за оставу.
Уколико су гараже испод или ван габарита надземног објекта са пуном својом корисном
висином испод нивоа терена њихова површина не улази у обрачун степена искоришћености
парцеле.
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За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних објеката по правилу
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то - једно
паркинг или гаражно место на један стан.
Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног стамбеног објекта, свих
врста изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног пута и то
једно паркинг или гаражно место на један стан. Од потребног броја паркинг места 50% планирати за
гаражирање. Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на
грађевинској парцели, ван објекта, урачунавају се при утврђивању индекса или степена
изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле.
- Паркирање у оквиру пословног комплекса, решавати изван површине јавног пута, у складу
са условима прикључка на јавну саобраћајницу.
- Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру грађевинске парцеле у односу 1
паркинг место на 70 m2 нето грађевинске површине пословног дела или једну пословну јединицу
уколико је пословна јединица мања од 70 m2 површине.
- за административне, пословне, здравствене и образовне установе по 1 паркинг место на 70 m2
корисног простора;
- за пошту – 1ПМ на 150 m2 корисног простора;
- за магацинске, производне и индустријске објекте 1 паркинг место на 200 m2 корисног
простора;
- за спортске хале по 1 паркинг место на користан простор за 40 гледалаца;
- за културне објекте (биоскопе и позоришта) по 1ПМ на користан простор за 30 гледалаца.
Гаражирање службених возила је у оквиру објекта или на парцели, изнад нивоа терена.
На парцелама са нестамбеном наменом мора постојати најмање једно паркинг место за
теретно возило. Смештај возила–камиона за набавку решавати искључиво на припадајућој парцели,
у складу са условима организације и уређења парцеле.
Параметри за паркирање су представљени у оквиру сваке појединачне целине, а у оквиру овог
поглавља су дати општи услови за поједине намене.

3.7. Архитектонско обликовање објеката
Испади. Испади код објеката који су на регулационој линији дозвољени су само у виду
фасадне пластике – максимум 30cm, и балкони до 80cm и то на висини преко 4m. Код осталих
случајева делови објеката са испадима већим од 1,20 m не могу прелазити грађевинску линију.
Хоризонтална пројекција испада поставља се на грађевинску линију.
Спољне степенице. - Отворене спољне степенице могу се поставити на објекат (предњи део)
ако је грађевинска линија 3m увучена у односу на регулациону линију и ако савладавају висину до
0,90m.
- Отворене спољне степенице које савладавају висину већу од 0,90m, постављају се на
грађевинску линију, односно улазе у габарит објекта.
Код објеката на регулационој линији нису дозвољене спољне степенице.
Стрехе и забати. Најмање растојање хоризонталне пројекције стрехе од линије суседне
грађевинске парцеле износи 0,90 m.
Решењем косих кровова суседних објеката који се додирују обезбедити да се вода са крова
једног објекта не слива на други објекат.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одводњавање
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој
се гради објекат.
Код постојећих објеката који се реконструишу, а не може се обезбедити услов из става 1 ове
тачке, није дозвољено постављање стрехе.
Код објеката у низу и објеката у прекинутом низу забатни зид не сме прећи висину суседног
објекта и не сме по габариту бити већи од суседног објекта.
Спољни изглед објеката (обрада) и архитектонско обликовање. Спољни изглед објекта, облик
крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским
пројектом.
Фасаде објеката могу бити малтерисане, у боји по жељи Инвеститора, од фасадне опеке,
камене или керамичке облоге или у комбинацији ових материјала и стаклених површина.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању
јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле и на нивоу блока, односно дуж
потеза регулације.
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Кровни покривач је у зависности од нагиба кровне конструкције.
Висина надзитка поткровне етаже. Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,6m
рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, одређује се према
конкретном случају.
Нису дозвољена два нивоа поткровних етажа.
Кота приземља у односу на ниво јавног пута. Одређује се у односу на коту нивелете јавног
пута или према нултој коти објекта, и то:
 кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног пута;
 кота приземља може бити највише до 1,2 m од нулте коте објекта:
 за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од
коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише до 1,2m од коте нивелете
јавног пута;
 за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб јавног пута, примењују се
правила дата у претходним тачкама овог става;
 за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (делатност) кота приземља може
бити виша од коте тротоара за највише 0,20m. Свака већа денивелација, али не већа од
1,2m, савладава се унутар објекта.
Ограда. Грађевинске парцеле породичног становања могу се ограђивати зиданом оградом до
висине 0.90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1.4m.
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код комбинације
зидани део ограде може ићи до висине од 0,9m.
Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9m од коте тротоара због прегледности
раскрснице.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле
(разграничење стамбеног и пратећег дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела
парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1.4m која се поставља
према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Врата и капије се не могу отварати ван регулационе линије.
Објекти вишепородичног становања у отвореном типу блока се не могу ограђивати, осим
уколико се одвајају од постојећег, породичног становања.

3.8. Могуће интервенције на постојећим објектима
Постојећи изграђени објекти, и објекти за које је издато одобрење за изградњу, а који имају
параметре веће од максимално датих у плану, не могу се дограђивати или надграђивати (задржавају
постојеће параметре, као наслеђену урбанистичку обавезу у време израде плана). Односно, могуће
су мање измене без промене габарита (реконструкција, адаптација, санација kao i претварање
таванског простора у користан простор).
Остали постојећи квалитетни објекти, који не премашују параметре из овог Плана, могу се
реконструисати, може се извршити доградња у складу са дозвољеним параметрима.
доградњу нових етажа
доградњу објекта

 до дозвољене максималне висине;
доградња објекта може се извести до максималних
урбанистичких параметара прописаних овим планом
уколико то не нарушава стабилност објекта и околних
објеката

доградњу крова изнад равне терасе 
објекта



ради санације равног крова;
без нарушавања венца;
макс. нагиб до 40 степени
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реконструкцију крова са променом  без повећања висине објекта и промене геометрије
геометрије у циљу формирања новог крова уколико се прелазе параметри
корисног простора
 реконструкцију или доградњу крова извести са
надзитком максималне висине 1,8 m мерено од коте
пода до прелома косине крова
 баџе - под условима као за нове објекте
реконструкцију фасаде објекта у циљу 
побољшања термо и звучне изолације

дозвољава се

реконструкцију фасаде објекта у смислу  дозвољено је код породичних објеката
затварања балкона и лођа
 код вишепородичних објеката само на нивоу
целог објекта, једнобразно
доградњу вертикалних комуникација  дозвољава се
(степениште...)
реконструкција
објеката
(санација,  дозвољава се
фасаде,
конструкције,
инсталација,
функционална реорганизација)
претварање стамбених у пословни
 дозвољава се у складу са прописима
простор
претварање помоћног простора (таван,
 дозвољава се, осим код подземних етажа које
вешернице, оставе и сл.)
немају отвор на фасади висине веће од 80cm.
у стамбени простор
претварање помоћног простора (таван,
 дозвољава се
вешернице, оставе и сл.)
у пословни простор
Све интервенције на објекту могу се извести под следећим условима:
- у случају када се у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри не дозвољава се
доградња или надградња објеката;
- за новоформирани корисни простор обездедити паркинг простор премa правилима из овог
плана;
- све интервенције на објектима и изградња нових објеката не смеју да угрозе стабилност и
функционалност других објеката.
Интервенције на објектима извести у складу са законима који третирају изградњу објеката,
одржавање објеката, заштиту споменика културе, заштиту објеката и ауторство.
Правилник је могуће унапређивати и допуњавати по истој процедури по којој ће се вршити
измене и допуне овог плана.
На парцели се могу градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену
функционалну целину и заједнички користе парцелу.
Помоћни објекти, гараже, оставе и сл. дефинисани су по типу становања и просторним
целинама.
У случају изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити урбанистички
показатељи и морају се поштовати сви други услови дефинисани посебним правилима за одређени
тип изградње и намену парцеле.
Код замене постојећег објекта новим, примењују се параметри и услови за новоизграђене
објекте.

3.9. Правила изградње објеката у заштићеним просторима
У складу са законским обавезама, условима надлежних предузећа, установа и институција,
одговарајућим уредбама или одлукама, техничким прописима и другим обавезама установљавају се
заштитни појасеви, заштитне зоне, зоне контролисаног коришћења и забрањене или ограничене
изградње – заштићени простори или објекти.
Заштићени простори и објекти су дефинисани у плану на одговарајући начин: текстуално и
(или) графички.
Заштитни појас утврђен условима надлежног предузећа или институције је обавезујући.
У заштићеним просторима се морају поштовати утврђене мере заштите.
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За коришћење и изградњу на земљишту на коме је установљен вид заштите надлежан је орган
који је утврдио заштиту или предузеће или институција која управља земљиштем.
На простору предвиђеном за заштитни појас не могу се градити објекти и вршити радови
супротно сврси због које је појас успостављен.
У правилима грађења за мрежу и објекте инфраструктуре утврђени су заштитни појасеви.
Постојећи објекти изграђени у заштитном појасу могу се реконструисати у постојећем габариту и са
постојећом спратношћу само уз сагласност предузећа или институције која је утврдила зону
заштите, осим у случају када је то већ плански другачије решено.
У заштитном појасу дозвољава се изградња других врста инфраструктуре уз обавезу
поштовања услова укрштања и паралелног вођења у складу са техничким прописима.
Надземни и подземни инфраструктурни водови се постављају на основу траса утврђених у
графичким приказима. Локације објеката и траса инфраструктуре су у Плану оријентационе и могу
се пројектном документацијом кориговати уколико то услови терена захтевају.
У зонама забрањене изградње није дозвољена изградња нових објеката осим у случају да дође
до промене у режиму заштите па се у складу са тиме промене и услови надлежног предузећа или
институције.

3.10. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА

Парцелација и препарцелација катастарских и грађевинских парцела у обухвату Плана, а ради
формирања одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити на основу пројеката парцелације и
препарцелације и услова дефинисаних за образовање грађевинске парцеле, датих овим Планом за
карактеристичне зоне и целине.
Грађевинска парцела је део грађевинског земљишта, које је изграђено или Планом предвиђено
за изградњу. Грађевинска парцела треба да има облик паралелограма или трапеза и мора имати
решен приступ на јавну површину - улицу, односно јавну саобраћајну површину.
Услови за исправку граница суседних парцела могу се издати у складу са условима из овог
Плана, а према утврђеним правилима за образовање грађевинске парцеле, у погледу величине,
облика, ширине и других услова, који су прописани за грађевинску парцелу у зони у којој се налази.
4. УПОРЕДНИ БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА
НАМЕНА ПРОСТОРА

Постојећа Постојећа Планирана Планирана
површина површина површина површина
(hа)
(%)
(hа)
(%)

I ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ЗЕМЉИШТЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Јавне функције и службе, вишефункционални објекат
1. Месна заједница/месна канцеларија
2. ПТТ
3.Вртић
∑
Култура
1. Дом Културе
2. Музеј и библиотека

∑

0.07

0.02

0,14

0,04

0.07

0.02

0,14

0,04

0.10
0.04
0.14

0.03
0.01
0.04

0,12
0,05
0,17

0,03
0,01
0,04

0.14

0.04

0,15

0,04

0,14

0,04

0,15

0,04

Здравство
1. Амбуланта /Апотека
∑
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0,46

0,14

0,52

0,14

0,46

0,14

0,45

0,14

5,52
0,03
/
5,55

1,71
0,009
/
1,71

6,40
0,03
0,99

1,98
0.01
0.30

7,42

2,29

0,16
0,01
/
/
0,17

0,05
0,003
/
/
0,05

0,18
0,007
0,01
/
0,20

0,05
0,002
0,003
/
0,06

0,10
1,40
/
1,50

0,04
0,60
/
0,64

0,10
0,90
0,54
1,54

0,03
0,28
0,17
0,48

1,42

0,61

1,42

0,61

1,49
1,49

0,46
0,46

45,22

13,98

42,59

13,17

45,22

13,98

42,59

13,17

54,67

16,91

65,81

20,35

Комуналне површине и објекти
1. Гробље
2. Зелена пијаца
3. Сточна пијаца и ветеринарска амбуланта
∑
Инфраструктурне површине и објекти
1. Резервoар пијаће воде
2. МРС
3.Трафо станице
4. Антенски стуб

∑

Јавно зеленило
1. Парковске површине са дечијим игралиштем
2. Уређено зеленило
3.Уређено зеленило са дечијим игралиштем
∑
Спорт и рекреација
1. Спортски терен-фудбалско игралиште
∑
Саобраћајне површине и објекти
1. Путно земљиште
∑

свега – површина јавне намене

ЗЕМЉИШТЕ И ОБЈЕКТИ ОСТАЛИХ НАМЕНА
Становање
1. Становање ниске густине
2. мешовите намене становање са пословањем
∑

97,80
/
97,80

30,24
/
30,24

195,16
6,57
21,73

60,36
2,03
62,39

0,51

0,15

0,72

0,22

0,51

0,15

0,72

0,22

11,29

3,49

15,96

4,93

11,29

3,49

15,96

4,93

0,03

0,01

Верски објекти
1. Православна црква
∑

Производне делатности-услуге, „чиста производња“.
1. Откуп пољопривредних
производа,стоваришта,услуге ...
∑
Станица за снабдевање горивом
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Зеленило
1. Неуређено зеленило

27,20
27,20

8,41
8,41

/
/

/
/

свега – површине осталих намена

136,80

42,31

218,44

67,56

Грађевинско подручје

191,47

59,21

284,25

87,91

39,09

12,08

323,34

100

∑

Пољопривредно земљиште изван
границе грађ.подручја

ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

131,87

323.34

40,78

100

III. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
План генералне регулације ће се, на територији његовог обухвата, спроводити:
1.Директно на основу правила уређења и грађења из Плана;
2.Израдом урбанистичког пројекта;
3.Организовањем урбанистичких или архитектонских конкурса.
1. Директно на основу правила уређења и грађења из Плана
План генералне регулације насеља Крчедин је плански основ за издавање локацијске дозволе
(или другог акта у складу са законом) на целој територији обухвата Плана, директно на основу
правила уређења и грађења, или израдом урбанистичког пројекта за површине и намене за које је
Планом прописана обавеза његове израде.
Правила уређења и грађења дата у текстуалном делу Плана и графички прилози су основ за
израду урбанистичког пројекта и издавање локацијске дозволе за изградњу на грађевинском и
постојећем пољопривредном земљишту, у планском обухвату.
4. Израдом урбанистичког пројекта
План генералне регулације ће се, за површине предвиђене за производњу, спроводити
обавезном израдом Урбанистичког пројекта за појединачни производни објекат, комплекс или
групацију објеката а такође и:
- у рубним деловима зона становања за изградњу објеката друге намене, по урбанистичким
параметрима за ту намену;
- за мешовито пословање, за изградњу објеката који својим капацитетом и наменом могу да
утичу на суседне намене и објекте;
- за изградњу јавних објеката;
- на свим другим површинама које су означене на графичком прилогу бр. 10 „Начин
спровођења плана“.
5. Организовањем урбанистичких или архитектонских конкурса
Надлежни општински орган може организовати урбанистички или архитектонски конкурс за
објекте и просторе од јавног значаја у складу са процењеним значајем објекта или простора.
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IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ступањем на снагу Плана генералне регулације насеља Крчедин, СО Инђија има обавезу да
све пратеће Одлуке усагласи са мерама и условима из Плана генералне регулације насеља Крчедин.
План генералне регулације насеља Крчедин је урађен у аналогном облику у три (3) истоветна
примерка и у три (3) примерка у дигиталном облику.
План генералне регулације насеља Крчедин ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службени лист општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-431/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић,с.р.

1306
На основу члана 13. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15 и 9/16), члана 32. став 1. тачка 4. Закона о
лoкалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др.
закон) и члана 37. став 1. тачка 4. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 27. новембра 2017. године,
донела је

АКЦИОНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2022.
ГОДИНЕ
Стуб 1. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ
БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА (страна искуства)
1. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
Управљање безбедношћу саобраћаја поздразумева скуп активности којима се из
постојећег стања усмеравамо ка жељеном (пројектованом) стању безбедности саобраћаја.
Предуслов за управљање безбедношћу саобраћаја je познавање постојећег стања, жељеног
стања и коришћење кључних управљачких техника. Светска пракса је показала да се
безбедношћу саобраћаја може управљати, па се у вези с тим може управљати стањем
безбедности саобраћаја и на подручју општине Инђије.
Да би се створила добра основа за квалитетно управљало безбедношћу саобраћаја,
било је неопходно анализирати икуства најразвијенијих земаља на подручју Европске уније
које су имплементирале најбољу праксу у своје националне Стратегије и Акционе планове. У
вези са тим, анализирана су искуства седам држава са подручја ЕУ (слика 1.).
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Слика 1. Државе са подручја ЕУ чија искуства су анализирана у фукцији успостављања квалитетног
система управљања безбедношћу саобраћаја на подручју Инђије1

За сваку од наведених држава анализирани су кључни елементи акционих планова
који су обухватали две димензије:
 области имплементације и
 мониторинг типа плана.
У табелама од 1 до 7 приказане су визије, кључне области деловања и типови
извештавања из стратешких докумената одабраних земаља са подручја ЕУ.
Табела 1. Искуства са подручја Шведске

Шведска
Визија

Кључне области деловања

1

Акциони план безбедности саобраћаја за
период 2013.-2020. г.
Визија нула.
Безбеднији учесници и њихово понашање:
систем безбедности саобраћаја изграђен на
основу појединаца и њиховог понашања.
Ограничење брзине кретања у насељу је 30
кm/h.
Безбеднији путеви и возила:
 информације о техничкој исправности
возила
 преглед ограничења брзина кретања
 имплементација кружних раскрсница

Strategic Road Safety Plan for Catalonia 2014-2020. Submittet to the Parliament of Catalonia on 16 January, 2014.
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 коришћење 2+1 саобраћајне траке по
сваком смеру које су физички
раздвојене централним острвима.
Тип извештавања

Годишњи извештај.

Табела 2. Искуства са подручја Велике Британије

Велика Британија
Визија

Кључне области деловања

Тип извештавања

Стратегија безбедности саобраћаја до 2020.
године.
Безбедан саобраћајни систем.
Едукација:
 безбедност деце; контрола саобраћаја;
промовисање јавног превоза путника
и унапређење приступа школама.
 кампање за унапређење коришћења
система заштите у возилу.
Надзор и контрола
 Строжији тестови за полагање
возачког испита
 Строжије казне
Унапређење инфраструктуре
 Употреба
новијих
технологија,
посматрање више области
Остало
 Заштита пешака, заштита путника и
упозорења на ограничења брзине
кретања.
Годишњи извештај.

Табела 3. Искуства са подручја Холандије

Холандија
Визија

Кључне области деловања

Стратегија безбедности саобраћаја 2001.2020. г.
Одржива безбедност саобраћаја.
Едукација:
 Промовисање безбедности саобраћаја
путем едукације и информисања
јавности
 Програми за професионалне возаче
Технологија у возилима
 Смањење ризика за рањиве категорије
учесника; адаптација мањих величина
ограничења
брзина
кретања;
аутоматско управљање; системи за
асистирање возачима који се односе
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на брзину кретања и др.
Унапређење инфраструктуре
 Поновна
категоризација
путева,
спецификација нивоа безбедности на
путевима.
Годишњи извештај је делимичан, а
свеобухватни се ради на сваке 4 године.

Табела 4. Искуства са подручја Ирске

Ирска
Визија

Кључне области деловања

Тип извештавања

Стратегија безбедности саобраћаја 2013.2020. г.
Одржива безбедност саобраћаја.
 Едукација: имплементација мера које
ће утицати на промену понашања
јавности.
 Технологија
и
инфраструктура:
подршка
за
успостављање
безбеднијих путева и возила.
 Усклађивање: ефективан приступ ка
понашању ризичних учесника у
саобраћају са аспекта вожње под
утицајем алкохола, дроге и др.
 коришћење сигурносних камера,
 нови системи контроле исправности
возила и др.
Годишњи извештај и ревизија напретка
током 2016. године.

Табела 5. Искуства са подручја Данске

Данска
Визија

Кључне области деловања

Стратегија безбедности саобраћаја до 2020.
године.
Визија нула.
Посебно регулисање саобраћаја:
 Мопедисти 30 km/h
 Мотоциклисти 45 km/h
 Возила са приколицом: 70 km/h и 80
km/h (на мотопутевима).
 Аутобуси и минибусеви: 70 km/h и 80
km/h (на мотопутевима).
Активности у вези са инфраструктуром:
 Анализа ризика по виду транспорта и
по старосним групама учесника
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 Анализа деоница са повећаним
ризиком од настанка незгода
 Смиривање саобраћаја
 Мере за унапређење безбедности
бициклиста и др.
Анализа плана реализације на сваке 4 године.

Табела 6. Искуства са подручја Норвешке

Норвешка
Визија

Кључне области деловања

Тип извештавања

Стратегија безбедности саобраћаја 20062015. г.
Визија нула.
Систем безбедности саобраћаја ће омогућити
заштиту свим учесницима у саобраћају и
заштитиће их од потенцијалних узрока
страдања.
Рад у претходно наведеном подразумева
примену мера:
 за учеснике у саобраћају,
 за возила,
 за коришћење површина,
 за промоцисање видова транспорта,
 и др.
Годишњи извештај.

Табела 7. Искуства са подручја Финске

Финска
Визија

Кључне области деловања

Стратегија безбедности саобраћаја 2006.2010. г.
Визија нула.
Едукација:
 Увођење система казнених поена.
 Промовисање употребе алкобрава
 Креирање прилагодљивог система по
питању здравственог стања возача
Надзор и контрола
 контрола брзине кретања
 повећање и успостављање система
надзора
 увођење казнених поена за возаче под
утицајем алкохола и дроге
Унапређење
инфраструктуреУнапређење
безбедности на пешачким
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прелазима и бициклистичким стазама
Унапређење
система
планирања
изопштинање безбедне инфраструктуре
Годишњи извештај.

Тип извештавања

Како би се остварило ефикасно управљање безбедношћу саобраћаја на подручју
општине Инђија, неопходно је дефинисати циљеве који ће омогућити да се тренд укупног
броја незгода и погинулих и повређених лица (графикони 1 и 2) значајно промени и добије
опадајући карактер током периода до 2.022. године.
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Графикон 1. Преглед укупног броја саобраћајних незгода на подручју општине Инђија за период 1997.
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Графикон 2. Погинула и повређена лица у саобраћајним незгодама на подручју општине Инђија у
периоду 1997. - 2016. година

Број 26, страна број 1596

Службени лист општине Инђија

Понедељак 27. новембар 2017.

Циљ 1. Успостављање савремене и доступне базе података о обележјима безбедности
саобраћаја
Успостављање јединствене базе података ће се вршити упоредо са њеним развојем од стране
Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије. Циљ је да квалитетни и веродостојни
подаци о обележјима саобраћајних незгода буду искоришћени на најбољи начин, како би
мере и акције предузете за унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Инђија
дале што веће ефекте. У овом делу потребно је извршити повезивање различитих извора
података о саобраћајним незгодама у једну јединствену базу која ће бити коришћена од
стране бројних субјеката и заинтересованих лица.

Циљ 2. Унапређење квалитета прикупљања података о саобраћајним незгодама и
последицама

Квалитетно и ефикасно прикупљање података, укључујући и њихово складиштење и
коришћење, потребно је првенствено обезбедити припадницима саобраћајне полиције на
подручју Инђије. У вези са тим, неопходно је увести нови систем прикупљања података у
раду саобраћајних полицијских службеника и извршити одговарајућу обуку у складу са
препорукама најбоље праксе у свету и код нас. Ово подразумева увођење система као што је
CADAS и сл.

Циљ 3. Унапређење квалитета контроле саобраћаја од стране саобраћајне полиције

Техничко опремање и обука јединица саобраћајне полиције је ургентан циљ и задатак за
општине Инђија. Савремени концепт рада саобраћајне полиције подразумева употребу IT
технологије у функцији идентификовања и обраде саобраћајних прекршаја. То првенствено
подразумева да саобраћајна полиција мора бити технички опремљена, а њени припадници
стручно оспособљени за рад са новијим технологијама. Посебан значај и приоритет у овом
сегменту подразумева увођење система видео надзора на подручју општине Инђија.
Циљ 4. Успостављање система истраживања у области безбедности саобраћаја и
примена резултата истраживања
Све мере које се предузимају за унапређење безбедности саобраћаја морају бити засноване
на научним и стручним знањима и најбољој пракси у овој области. То подразумева да се
морају вршити квалитетне анализе стања безбедности саобраћаја, праћење одабраних
индикатора перфоманси безбедности саобраћаја и друге анализе чији ће резултати јасно
указати у ком правцу треба да се усмери рад на унапређењу безбедности саобраћаја на
подручју Инђије.
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Истраживања такође треба да обухвате анализу кључних индикатора перформанси
безбедности саобраћаја које је потребно урадити по методологији коју је прописала Агенција
за безбедност саобраћаја, али само за подручје општине Инђија.
Дубинске анализе саобраћајних незгода са више од три тешко повређена лица и
незгода са погинулим лицима треба вршити за оне незгоде које су се догодиле и на локалним
путевима. Ово је уједино и обавеза локалног управљача пута која је дефинисана у члану 156.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима. У наставку, за период од 2017. до 2022. године
одређене су конкретне активности у појединим циљевима и дефинисани су њихови
индикатори ради праћења ефикасности остварења предвиђених мера.

Стуб 1. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ
БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈ

Активности у
2017. години

Индикатор

Активности у
2018. години
Индикатор

Активности у
2019. години
Индикатор

Реализоване
активности.

Складиштење података
и могућност
манипулисања са
њима.

Даље
активности на
развоју базе
података од
значаја за
безбедност
саобраћаја

Индикатор

Реализација
активности из
стратегије и
плана БС.

Активности у
периоду од
2020 – 2022.
године

МУП

Савет

Савет

Одговорна
организација

Савет
АБС

Општина
МУП
Дом
здравља
Осигуравају
ћа друштва

МУП
Општина

Сарадња
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Циљ 3. Унапређење квалитета прикупљања података о саобраћајним незгодама и последицама.
Индикатор: Имплементиран савремени систем прикупљања података о саобраћајним незгодама.
Обука
Обука
Увођење нове
База
Увођење новог
Упознавање
полицијских
реализована
структуре
података о
система
полицијских
3.1
службеника у
за најмање
података о
саобраћајним
прикупљања
службеника
погледу
два
саобраћајним
незгодама у
података.
са новинама.
прикупљања
полицијска
незгодама у
складу са

Циљ 1. Стратешко управљање безбедношћу саобраћаја на подручју општине Инђија.
Индикатор: Успостављен и одржив система управљања безбедношћу саобраћаја.
Реализација
Реализација
Реализација
активности из
Реализоване
активности из
Реализоване
активности из
Реализоване
1.1
стратегије и
активности.
стратегије и
активности.
стратегије и
активности.
плана БС.
плана БС.
плана БС.
Циљ 2. Успостављање савремене и доступне базе података о обележјима безбедности саобраћаја.
Индикатор: Успостављена база података.
Коришћење
података у
различитим
пројектима
од
различитих
Развој базе
Развој базе
Повезане
Израда
субјеката и
података од
Повезивање
података од
институције:
извештаја о
појединаца.
значаја за
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значаја за
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2.1
стању
безбедност
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дом здравља,
безбедности
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јама.
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(I фаза)
(II фаза)
ћа друштва

Ред.
бр.
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Упознавање
полицијских
службеника
са новинама.

Систем
евидентирања
података о
повредама у
саобраћајним
незгодама у
складу са
препорукама ЕК
Упознавање
полицијск.
службенииа
са новим
системом.

Обука
реализована
за најмање
два
полицијска
службеника

службеника

Потпуна
примена новог
модела за рад
саобраћајне
полиције.

Повезивање
СХМП са
базом података
о саобраћајним
незгодама и
последицама

Нови модел
уведен у базу
података о
саобраћајним
незгодама

Здравствени
радници
обучени –
упознати са
новим
начином
евидентирања степена
повреда у
саобраћ.
незгодама

Обука –
представљање
новог система
дефинисања
здравственим
радницима који
врше процену
степена
повређивања

предложеном
CADaS
структуром
ЕК

Увођење новог
модела праћења
утицајних
фактора који
доприносе
настанку
саобраћајних
незгода

складу са
CАDаS
препорукама ЕК

СХМП
повезане са
базом
података о
СН

Дом
здравља

МУП

Савет
МУП

Савет
АБС

4.2

4.1

Купљена
возила.

Купљена
возила.

Набављен
уређај и
предат
полицији на
коришћење

Набавка
службених
возила за МУП.
Набавка уређаја
за снимање
прекршаја
прекорачења
брзине кретања

Повећана
употреба
радара.

Набавка
службених
возила за МУП.

Повећан број
санкциониса
них
прекршаја.

Купљена
возила.

Превентивне и
репресивне
активности
полиције

Набавка
службених
возила за
МУП.

Реализоване
превентивне и
репресивне
активности

Купљена
возила.

Савет

Општин
а

МУП
НГО

МУП
Општина
Савет
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Набавка
службених
возила за
МУП.

Циљ 4. Унапређење квалитета контроле саобраћаја од стране саобраћајне полиције
Индикатор: Технички опремљенија полиција, обучени припадници саобраћајне полиције, повећање броја идентификованих прекршаја, редукција тежих
прекршаја, реализоване превентивне и репресивне акције од стране саобраћајне полиције

3.3

3.2

Увођење новог
система
вршења
увиђаја
саобраћајних
незгода.

података на
увиђајима СН у
складу са CADaS
препорукама ЕК
Обука
полицијских
службеника у
погледу
прикупљања
података о
утицајним
факторима који
доприносе
настанку СН
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Реализоване
кампање

Учешће у
реализацији
кампања

Употреба
опреме од
стране
полицијских
службеника.

Имплементација
прве фазе
пројекта.

Реализоване
кампање

Постављене
камере на
одређеним
локацијама.
Унапређење
квалитета
рада
саобраћајне
полиције.

Савет

Савет

Савет

Реализована
анализа –
истраж. и
објављени
резултати

Реализовано истраж.

Савет

Савет

Савет

Урађени
извештаји.

Реализоване
кампање

Набављена
опрема.

Набавка остале
опреме према
захтевима
МУП

Учешће у
реализацији
кампања

Постављене
камере на
одређеним
локацијама.

Имплементација друге фазе
пројекта.

Циљ 5. Успостављање система истраживања у области безбедности саобраћаја и примена резултата истраживања
Индикатор: Реализована истраживања по одређеним областима и сегментима.
Дубинске
Дубинске
Дубинске
анализе СН на
Урађени
анализе СН на
Урађени
анализе СН на
5.1
локалним
извештаји.
локалним
извештаји.
локалним
путевима
путевима
путевима
Реализовано
Индикатори
Индикатори
Реализовано
Активност се
истраживаперформанси
перформанси
истраживање реализује сваке
5.2
ње и
безбедности
безбедности
и објављени
године посебно
објављени
саобраћаја
саобраћаја
резултати
за Инђију
резултати
Истраживања
Истраживања
Истраживања
поједине
поједине
поједине
категорије
категорије
категорије
Реализовано
Реализовано
5.3.
рањивих
рањивих
рањивих
истражив.
истражив.
учесника у
учесника у
учесника у
саобраћају
саобраћају
саобраћају
(Бициклисти)
(мотоциклисти)
(пешаци и др.)

4.5.

Учешће у
реализацији
кампања

4.4

Реализоване
кампање

Набављена
дефинисана
опрема.

Набавка остале
техничке опреме
за потребе
саобраћајне
полиције

4.3

Учешће у
реализацији
кампања

Завршен
пројекат.

Израда пројекта
увођења система
видео надзора
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МУП

МУП
Друге
установе

МУП
ЈКП
Инђијапут

МУП

МУП

МУП

Број 26, страна број 1600
Понедељак 27. новембар 2017.

Број 26, страна број 1601

Службени лист општине Инђија

Понедељак 27. новембар 2017.

Стуб 2. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ
2. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ
Укупна дужина путне мреже на територији Инђије је преко 300km.
Кроз подручје општине Инђија пролазе државни путеви првог и другог реда који су
од великог значаја за овај регион Републике Србије. Од посебног значаја је аутопут БеоградНови Сад, као и остали путеви нижег ранга.
Општина има укупно 11 насељених места, што значи да је велики део путне мреже
која је нижег ранга у надлежности општине.
Државним путевима на подручју општине у складу са чланом 157. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима управља Министарство надлежно за послове саобраћаја,
док осталим путевима и улицама управља надлежно јавно предузеће (ЈКП Инђијапут).
Када се посматрају основни видови саобраћајних незгода (графикон 3) може се
закључити да је одређени број погинулих лица настрадао у саобраћајним незгодама где је
основни узрок у директној вези са елементима путне инфраструткруре (удар у објекат поред
пута, слетање са пута и др.).

Слика 1. На путевима у Инђији су заступљене различите категорије учесника у саобраћају
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1%
0%

Удар возила у неки објекат на путу

4%
4%

Удар у друго заустављено или паркирано возило

16%
14%

Судари при вожњи у истом смеру
0%
0%

Судари при упоредној вожњи

20%

Судари из супротних смерова

29%

17%
15%

Слетање возила са пута
4%
4%

Слетање са коловоза и удар у објекат поред пута
Превртање возила на путу

0%

2%
2%

Остале врсте незгода

4%
11%

Обарање или гажење пешака

16%

0%
1%

Међусобни судар друмског и железничког возила

1%
0%

Испадање-падање лица из возила у покрету
Бочни судари

21%

13%
0%

5%

Пов

Пог

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Графикон 3. Број погинулих и повређених лица према виду незгоде на подручју Инђије за период 1997.
- 2016. година

Будући да је пољопривредна делатност у великој мери изражена на подручју општине,
велики је број атарских путева којима се свакодневно крећу возачи трактора и других
пољопривредних машина. Системско уређење атарских путева неопходно је како би смањио
ризик страдања возача трактора у саобраћајним незгодама.
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Графикон 4. Број погинулих и повређених тракториста у незгодама на подручју општине
Инђија за период 1997. - 2016. година

Како је подручје општине равничарског карактера, у саобраћајном току значајно су
заступљени бициклисти и мотоциклисти.
Бициклисти као рањива категорија учесника у саобраћају значајно су заступљени у
укупном броју погинулих и повређених лица у саобраћајним незгодама које су се догодиле
на подручју општине (графикон 5). Због тога, неопходно је планирати и уредити
бициклистичке стазе и бициклистичке траке које ће омогућити њихову издвојеност од
моторизованог саобраћаја како би се ниво безбедности значајно повисио током посматраног
периода.
Бициклистичке стазе потребно је посебно планирати поред главних саобраћајница
које пролазе кроз општина и приопштинаска насеља Инђије.
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Графикон 5. Број повређених бициклиста на подручју Инђије
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Циљ 1. Спровођење савремених техника за управљање безбедношћу путне мреже

Директивом Европске Комисије број 2008/96/EC године све државе чланиве су биле у
обавези да, у своје нормативне документе којима се регулише област безбедности саобраћаја
на путевима, имплементирају савремене процедуре за унапређење безбедности путне
инфраструктуре. Законом о безбедности саобраћаја на путевима у члану 156. дефинисане су
следеће методе: провера безбедности саобраћаја, ревизија пројеката безбедности саобраћаја,
дубинске анализе саобраћајних незгода са најмање једним погинулим лицем, мапирање
ризика на путевима и улицама и др. Све наведене методе имају за циљ спречавање настанка
саобраћајних незгода где је основни узрок пут, укључујући и смањење последица тих
незгода. Према подацима из стручне литературе, пут као узрок настанка незгоде је заступљен
до 10%, док је на подручју Републике Србије та вредност мања од 1%. Примена и
имплементација наведених процедура биће могућа тек када Министар надлежан за послове
саобраћаја донесе подзаконски акт који ће детаљније уредити начин примене свих наведених
процедура за унапређење безбедности путне инфраструктуре.

Циљ 2. Увођење интелигентних транспортних система на мрежи путева

Савремени концепт управљања безбедношћу саобраћаја на путевима подразумева што
већу примену ИТ технологије на путевима. Ова технологија ће помоћи управљачу пута да
прати стање безбедности саобраћаја и да предузима ургентне мере у фукнцији заштите свих
категорија учесника у саобраћају.
Веома значајна компомента ИТ технологије је увођење видео надзора на кључним
раскрсницама на подручју општине. Увођење видео надзора подразумева израду пројектне и
техничке документације, а наког тога и набавку одговарајућих уређаја који ће омогућити
надзор и санкционисање саобраћајних прекршаја.
Циљ 3. Унапређење безбедности и здравља на раду у зонама извођења радова

Безбедност и здравље радника који спроводе активности у зонама извођења радова на
путу је један од кључних приоритета у раду на унапређењу безбедности саобраћаја. Законом
о безбедности саобраћаја на путевима, Правилником о начину регулисања саобраћаја у
зонама радова на путу и Правилником о саобраћајној сигнализацији дефинисане су мере и
поступци за управљање саобраћајем у зонама радова на путу које морају бити испоштоване
од стране надлежних органа.
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Предузећа која изводе радове на путу морају доследно поштовати сва упутства и
смернице која су издата од стране ЈП „Путеви Србије“ и министарства надлежног за послове
саобраћаја.
Такође, у овом сегменту значајан је рад инспекцијских органа Министарства
надлежног за послове саобраћаја, Министарства унутрашњих послова и Министарства
надлежног за рад у делокругу својих надлежности. Посебно је значајно да предузећа за
путеве поштују одредбе које се односе на безбедност радника и њихову заштиту, како би
ризик страдања био сведен на најмањи могући ниво.
У наставку, за период од 2017. до 2022. године одређене су конкретне активности у
појединим циљевима и дефинисани су њихови индикатори ради праћења ефикасности
остварења предвиђених мера.

Индикатор

Активности у
2018. години
Индикатор

Активности у
2019. години

1.6

Планови
техничког
регулисања
саобраћаја за
сва насеља

Завршени
планови.

Измењени
планови.
Урађен
пројекат.

Измене и допуне
планова за сва
насељена места.
Израда пројекта
за уређење

Урађени
пројекти.

Реализација
прве фазе

Измене и
допуне планова
за сва насељена
места.

Мапирање
ризика на
путевима

Урађен
пројекат.

Измењени
планови.

Реализација
осталих фаза

Активност се
реализује сваке
године

Активност се
реализује сваке
године

Активност се
реализује сваке
године

Урађени
пројекти.

Урађени
пројекти.

Активност се
реализује сваке
године

Активност се
реализује сваке
године

Урађени
пројекти.

Урађени
пројекти.

Индикатор

Активности у
периоду од
2020 – 2022.
године

Урађен
пројекат.

Урађени
пројекти.

Урађени
пројекти.

Урађени
пројекти.

Урађени
пројекти.

Урађени
пројекти.

Индикатор

Општин
аска

Општин
аска
управа

Општин
аска
управа

Општин
аска
управа

Општин
аска
управа

Општин
аска
управа

Одговор
на
организ
ација

Одељење за
привреду

Савет
Општина
ЈКП
Инђијапут

Савет
ЈКП
Инђијапут

Савет
ЈКП
Инђијапут

Савет

МУП
Савет

Сарадња
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1.5

1.4

Мапирање
ризика на
путевима

Циљ 1. Спровођење савремених техника за управљање безбедношћу путне мреже
Индикатор: Број реализованих пројеката.
Дубинске
Дубинске
анализе
анализе
саобраћајних
Урађени
саобраћајних
1.1.
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Циљ 3. Унапређење безбедности и здравља на раду у зонама извођења радова
Индикатор: Већи ниво безбедности и заштите радника.
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Циљ 2. Увођење ИТС-а на путној мрежи
Индикатор: Имплементирана ИТС технологија на мрежи путева.
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Стуб 3. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА
3. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА
У оквиру пројекта ''Анализа стања безбедности саобраћаја у Републици Србији'' који
је реализовала Агенције за безбедност саобраћаја, на подручју Полицијске управе Сремска
Митровица идентификована је просечна старост возила од 17,3 године, проценат млађих
путничких аутомобила (до 5 година старости) је веома низак и износи 3,3%, а проценат
технички неисправних возила ја 6,6%.
Удео технички неисправних возила од 6,6% категорише подручје ПУ СМ у групу
полицијских управа са високим ризиком страдања у саобраћајним незгодама.
Вредност саобраћајног ризика, односно укупног броја погинулих лица у односу на
10.000 регистрованих возила, у току 2012. године износио је 61. На основу те вредности, ПУ
СМ је била категорисана у групу полицијских управа коју карактерише вредност ризика
друге класе.
Како је на подручју Инђије заступљена пољопривредна делатност, то је неопходно
значајну пажњу посветити унапређењу безбедности возача трактора и других
пољопривредних машина. Иако се према показатељима бележи тренд смањења укупног броја
настрадалих возача трактора, неопходно је радити на унапређењу техничке исправности ових
возила. Ту се посебно мисли на поштовање унапређења њихове техничке исправности и
поштовања обавеза дефинисаних Законом о безбедности саобраћаја на путевима и другим
прописима.
Циљ 1. Хармонизација прописа у области хомологације возила у складу са
станрдима ЕУ

Упознавање свих надлежних субјеката са важећим прописима из области
хомологације возила представља веома значајну активност. Овде се посебно мисли на
раднике МУП-а и друге контролне органе, контролоре на линији техничког прегледа возила
и све друге запослене чије активности су директно повезане са возилима.
Циљ 2. Унапређење система контроле техничке исправности возила

Систем контоле техничке исправности возила у Републици Србији тренутно
функционише према прописима који нису усклађени са новим Законом о безбедности
саобраћаја на путевима. Наведени проблем ће бити решен након доношења новог
Правилника о техничком прегледу возила кога доносио Министар унутрашњих послова.
Међутим, потребно је да надлежни органи спроводе превентивне акције како би се код
власника возила унапредила свест о значају поштовања техничке исправности возила са
аспекта безбедности саобраћаја.
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Након усвајања новог Правилника о техничком прегледу возила, потребно је
информисати грађане о новинама које Правилник доноси у вези са техничком исправношћу
возила. У овом сегменту потребно је укључити медије и стручњаке из МУП-а и других
институција, који грађанима могу пренети квалитетне информације о новим прописима из
области контроле техничке исправности возила.
У овом сегменту веома значајно је информисати јавност и субјекте о новимана које
доносе Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила
на путевима и Правилник о испитивању возила.
Раднике на линијама техничких прегледа треба благовремено информисати о
новинама у процедурама за технички преглед возила. Поред слања упутстава и смерница,
потребно је организовати и стручне радионице и радне састанке посвећене едукацији
радника на линијама техничког прегледа возила.
Увођење видео надзора на линијама техничког прегледа такође треба да буде један од
приоритета у овом сегменту. Када се испуне сви законски и подзаконски условима, потребно
је радити на припремним радњама како би овај систем заживео у потпуности и омогућио
систем селективне контроле рада техничких предлега возила.
Циљ 3. Технолошко унапређење возила и стимулисање коришћења еколошких
горива и еколошких возила
Примена савремених уређаја на возилима у великој мери утиче на спречавање
настанка саобраћајних незгода. Велики број софтверских пакета који се уграђују у возила
има за циљ да спречи сам настанак незгоде и усмерава возача на који начин треба да управља
возилом. У овом делу потребно је пронаћи начин (стимулисати) да што више власника
поседује возила новије генерације која имају боље перформансе безбедности саобраћаја.
Возила са бољим индикаторима перформанси омогућавају већу заштиту возача и путника у
возилу, укључујући и остале кориснике јавних путева.
Предузећа која имају велике возне паркове, требало би да настоје да своје возаче
константно едукују. Едукација треба да буде усмерена ка принципима безбедне, економичне
и еколошке вожње. У свету постоји велики број програма и курсева који су специјализовано
намењени едукацији возача у великим фирмама. Ту се пре свега мисли на професионалне
возаче (возаче камиона, доставних возила и аутобуса).
Напредне технологије се користе и за праћење радног времена рада возача и контролу
њиховог начина управљања возилом током обављања свакодневних радних активности.
Велики број уређаја на бази GPS-а и GPRS-a омогућава лицима задуженим за управљање
возним парковима да контролишу понашање сваког возача понаособ (позиција возила,
брзина кретања, нагла убрзавања, нагла кочења, везивање сигурносног појаса, видео надзор
унутар и ван возила, потрошња горива, рад мотора и др.).
Одржавање возила такође представља значајну компоненту за безбедност возача и
путника. Ову активност требало би промовисати код правних лица која имају велике флоте
возила. Значајан искорак може бити остварен организовањем превентивних активности и
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акција које ће промовисати значај превентивног одржавања возила у функцији спречавања
настанка незгода и елимисања отказа возила који могу довести до трагичних последица.
На тржишту се свакодневно јавља велики број интелигентних уређаја чијом се
накнадном уопштинањом безбедност возила подиже на значајно већи ниво. То су уређаји
који асистирају возачу током управљања возилом и спречавају могућност настанак
саобраћајне незгоде на начин да у критичним ситуацијама преузимају контролу над
управљањем возилом.
Посебно је значајно да грађанима Инђије буду презентоване предности коришћења
савремених уређаја који асистирају и помажу возачу током управљања возилом. Ово је
потребно радити периодично, како би се разбиле предрасуде које имају возачи према новим
технологијама.
Овлашћене дилерске куће за продају возила требало би да организују акције по
принципу ''Старо за ново возило'', и да омогуће грађанима Инђије да набаве новија возила по
повољнијим условима.

Слика 2. Различита возила у структури возног парка у Инђији
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Циљ 3. Технолошко унапређење возила и стимулисање коришћења еколошких горива и еколошких возила
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Стуб 4. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ
У САОБРАЋАЈУ
4. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ
На путевима у Инђији присутне су различите категорије учесника у саобраћају.

Слика 3. Различите категорије учесника у саобраћају на путевима у Инђији

 Анализом стања безбедности саобраћаја за период од 1997. до 2016. године за
подручје општине Инђија дефинисани су следећи закључци у вези са незгодама и
појединим категоријама учесника у саобраћају: У посматраном периоду догодило се
7.123 саобраћајних незгода од којих је 140 са погинулим лицима, а 1.986 са
повређеним лицима.
 У саобраћајним незгодама у општини Инђија погинуло је 166 лица, док је теже и
лакше повређено 3.033 лица.
 Успостављен опадајући тренд броја погинулих лица, од 2008. године.
 Успостављен опадајући тренд броја повређених лица, од 2009. године.
 Највише погинулих лица било је у јулу месецу,
 Највише погинулих и повређених лица забележено је у дане викенда (субота),
 Највећи број повређених лица забележен је у току летњих месеци (август), а најмањи
у току зимских месеци (фебруар).
 Највећи број саобраћајних незгода са погинулим и повређеним лицима припада врсти
као што су бочни судари,
 У саобраћајним незгодама погинуло је 4 деце, а повређено 201 дете.
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 Није успостављен тренд смањења броја повређене деце у саобраћајним незгодама,
 Деца у саобраћајним незгодама најчешће страдају као путници у возилу, као возачи и
као пешаци,
 Млади у саобраћајним незгодама чине 12% од свих погинулих лица, односно 39,6%
од укупног броја повређених лица у СН.
 Пешаци чине 15,6% од укупног броја погинулих лица,
 Бициклисти чине 7,2% од укупног броја погинулих лица,
 У саобраћајним незгодама у којима су учествовали трактори погинуло је 5, а
повређено је 63 лица,
 Недостатак едукације усмерене ка најмлађој категорији учесника у саобраћају и ка
младим учесницима у саобраћају,
Неприлагођеност путне инфраструктуре рањивим категоријама учесника у саобраћају.
У наставку, приказани су изводи из пројекта ''Медоте праћења индикатора
перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији'', који је у току 2016. године
реализовала Агенција за безбедности саобраћаја. Извод резултата је приказан само за
подручје ПУ Сремска Митровица где припада општина Инђија.
Табела 8. преглед кључних индикатора безбедности саобраћаја за Сремску Митровицу
Индикатор
Коришћење сигурносног
појаса
Дечији заштитни системи
Заштитне кациге
% прекорачења брзине у
насељу
Вожља под утицајем
алкогола
Мобилни телефон у вожњи

Проценат употребе
Предња седишта 84,2%
Задња седишта 13,5%
До 3 године 56,7%
Од 4 до 12 година 20%
Мотоциклисти 96,7%
Мопедисти 58,3%
Путничка возила 23,9%
Мотоциклисти 48,3%
Дневи услови 0,41%
Ноћни услови 2,15%
5,5%

Циљ 1. Унапређење нивоа знања и оспобљености возача моторних возила

Унапређење знања из области безбедности саобраћаја кључни је предуслов за
безбедно учешће у саобраћају. Возачи који имају позитивне ставове о безбедности
саобраћаја и поштовању прописа су свакако много бољи од возача рецидивиста у саобраћају.
Код категорије професионалних возача, у складу са најбољом Еворпском праксом, потребно
је радити на додатном усавршавању и стицању теоријских и практичних знања и вештина.
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Циљ 2. Унапређење безбедности свих учесника у саобраћају, а посебно рањивих
категорија
Применом савремених метода потребно је утицати на понашање свих категорија
учесника у саобраћају, а посебно рањивих и ризичних категорија (пешаци, бициклисти,
мотоциклисти, деца, старије особе и др.). Возачи високог ризика су значајно другачији од
осталих возача, јер су склони да више чине саобраћајне прекршаје, да чешће улазе у ризичне
саобраћајне ситуације, да значајно више учествују у саобраћајним незгодама и др. Због тога
је неопходно планирати и организовати превентивно промотивне активности како би се свест
свих возача, а посебно ризичних, подигла на виши ниво. Код рањивих категорија потребно је
првенствено реализовати превентивне мере, а након тога и репресивне мере које ће њихову
безбедност подићи на значајно већи ниво.
Циљ 3. Унапређење СОВ-а

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања (СОВ-а) представља свеобухватан
процес којим се безбедност деце поставља на значајно виши ниво. Одговорност за СОВ је
дефинисана Законом о безбедности саобраћаја на путевима и неопходно је да је сви
надлежни органи на подручју Инђије доследно спроводе и поштују. СОВ садржи веома
велики број активности које морају бити константно спровођене, како би се остварио
коначни циљ, а то је да 2020. године нема погинуле деце у саобраћајним незгодама на
подручју Инђије.
Посебно је значајно јачање смера Техничар друмског саобраћаја у техничкој школи у
Инђији.

Индикатор

Активности у
2017. години
Индикатор

Активности у
2018. години

Спровођење
програма за
младе возаче

Опремање
припадника
МУП-а Инђија.

Извештаји о
реализацији
програма

Купљена
техничка
опрема.

Наставак
активности

Унапређење
контроле
квалитета рада
ауто школа.

Извештаји о
реализацији
програма за
младе и
неискусне
возаче

1. Број
лиценцираних
аутошкола
2. Број
извршених
надзора у ауто
школама
3. Број
лиценцираних
инструктора
вожње
4. Број
лиценцираних
предавача
теоријске
обуке
5. Број
лиценцираних
испитива

Индикатор

Наставак
активности

Унапређење
обуке ученика
у техничкој
школи.

Унапређење
контроле и
квалитета рада
аутошкола.

Активности у
периоду од
2020 – 2022.
године

Извештаји о
реализацији
програма за
младе и
неискусне
возаче

1. Број
лиценциран
их
аутошкола
2. Број
извршених
надзора у
аутошколам
а
3. Број
лиценциран
их кадрова
у области
оспсобљава
ња
кандидата
за возаче
4. Број
обучених
ђака.

Индикатор

Савет

Савет

Одговорна
организација

МУП
Техничка
школа

МУП
Аутошколе

Сарадња

Службени лист општине Инђија

1.2

1.1

Унапређење
контроле
квалитета рада
ауто школа

1. Број
лиценцираних
ауто школа
2. Број
извршених
надзора у
аутош колама
3. Број
лиценцираних
инструктора
вожње
4. Број
лиценцираних
предавача
теоријске
обуке
5. Број
лиценцираних
испитивача

Циљ 1. – Унапређење нивоа знања и оспсобљености возача моторних возила
Индикатор: Квалитетнији рад ауто школа и безбеднији возачи моторних возила

Р.бр.

Активности у
2017. години

СТУБ 4. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ
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Реализација
едукација

Реализоване
едукације.

Реализација
едукација

Реализоване
едукације.

1. Број
одржаних
семинара
унапређења
знања за
васпитача
2. Број
васпитача
који су
похађали
семинаре
унапређења
знања

1. Број
едукованих
учитеља
2. Број
часова
СОВ-а

Спровођење
саобраћајног
васпитања и
образовања у
саобраћају у
предшколским
установама

Унапређење
саобраћајног
васпитања и
образовања у
саобраћају у
основним
школама

3.1

3.2

Циљ 3. – Унапређење саобраћајног васпитања и образовања у саобраћају
Индикатор: Већи ниво знања код свих категорија из области СОВ-а.

2.2.

Наставак
активности

Наставак
активности

1. Број
одржаних
семинара
унапређења
знања
учитеља
2. Број
учитеља који
су похађали
семинаре

Реализација
едукација

1. Број
одржаних
семинара
унапређења
знања за
васпитача
2. Број
васпитача
који су
похађали
семинаре
унапређења
знања

Реализоване
едукације.

1. Број
одржаних
семинара
унапређења
знања за
учитеља
2. Број
учитеља

1. Број
одржаних
семинара
унапређења
знања за
васпитача
2. Број
васпитача
који су
похађали
семинаре
унапређења
знања

Реализоване
едукације.

Реализоване
кампање.

Савет

Савет

Савет

Савет

Општинаск
а управа за
послове
образовања

Општинаск
а управа за
послове
образовања
Основне и
средње
школе

МУП

МУП
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Спровођење
саобраћајног
васпитања и
образовања у
саобраћају у
основним
школама

Спровођење
саобраћајног
васпитања и
образовања у
саобраћају у
предшколским
установама

Реализација
едукација

Циљ 2. – Унапређење безбедности свих учесника у саобраћају, а посебно рањивих категорија корисника јавних путева
Индикатор: Реализована кампање, акције и едукације
Реализација
Реализација
Реализација
Реализација
Реализоване
Реализоване
Реализоване
2.1
одабраних
одабраних
одабраних
одабраних
кампање.
кампање.
кампање.
кампања.
кампања.
кампања.
кампања.
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Број
изграђених
полигона.
Иновативно
унапређен
смер.

Изградња
полигона у
основним
школама.

Унапређење
смера за друмски
саобраћајај у
техничкој школи

3.4

3.5.

3.3

Наставак
иградње
полигона у
основним
школама.

Вршњачка
едукација о
безбедности
саобраћаја

Број
изграђених
полигона.

1. Број
средњошколаца
обучених за
држање
трибина
2. Број школа
у којима је
организована
трибина
Наставак
изградње
полигона у
основним
школама.

Наставак
активности

Број
изграђених
полигона.

1. Број
средњошколаца
обучених за
држање
трибина
2. Број
школа у
којима је
организована трибина

Савет

Савет

Савет
МУП

Општина
Техничка
школа

Општинаск
а управа
МУП

Општинаск
а управа за
послове
образовања
Канцеларија за младе
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Стуб 5. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
5. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
За унапређење безбедности саобраћаја, осим акција које се спроводе у циљу
смањивања ризика настанка незгода и акција које се спроводе у циљу смањивања ризика
повређивања у саобраћајној незгоди, од изузетне важности представљају акције које се
спроводе у циљу здравственог збрињавања повређених у саобраћајним незгодама.
Здравствено збрињавање је препознато као једна од кључних компоненти за спречавање
смртних последица и инвалидитета проузрокованих саобраћајним незгодама.
Истраживања (ETSC, 1999) су показала да око 50% лица које смртно страдају у
саобраћајним незгодама страда на лицу места или највише пар минута након догађања
саобраћајне незгоде, док око 15% смртно страдалих умре у периоду до 4 сата након догађања
саобраћајне незгоде. Преосталих 35% смртно страдалих умре у периоду који је дужи од 4
сата од догађања саобраћајне незгоде. Претходно наведени подаци указују да се велики број
смртно страдалих може спасити ако се побољша здравствено збрињавање, а посебно део који
се односи на хитност у интервенцијама. Другим речима, побољшањем (скраћивањем)
времена одзива здравственог збрињавања могу се спречити многа од смртних страдања, што
према проценама Европске Комисије (ЕС, 2003), на нивоу Европске уније износи преко 1.000
спашених живота (око 3% од укупног броја смртно страдалих). Такође, побољшања у смислу
медицинске неге и техничке опремљености могу смањити смртност до 25% (Noland, 2004).
Сагледавајући факторе здравственог збрињавања повређених након догађања
саобраћајне незгоде, индикатори безбедности саобраћаја, који се односе на здравствено
збрињавање могу се систематизовати на:






здравствене установе,
здравствено особље,
транспортне јединице здравствених установа,
време одзива,
здравствени третман.

Већину података о индикаторима безбедности саобраћаја, који се односе на
здравствено збрињавање, могуће је прикупљати из одговарајућих база података здравствених
установа. Међутим, прегледом литературе и досадашње праксе и светских искустава може се
закључити да чак и развијене земље (нпр. Француска, Италија, Ирска, Луксембург и др.) још
увек не прикупљају податке који су везани за индикаторе безбедности саобраћаја у погледу
здравственог збрињавања.
За спровођење мера и активности у вези са деловањем након саобраћајне незгоде на
подручју Инђије задужени су представници службе хитне медицинске помоћи у оквиру Дома
здравља, представници Одељења за ванредне ситуације и Одељења саобраћајне полиције ПУ
Инђија. У погледу сарадње Дома здравља у Инђији и надлежних служби у систему
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безбедности саобраћаја, потребно је периодично планирати активности које ће унапредити
квалитет рада који се односи на реаговање након настанка саобраћајне незгоде.
Да би надлежне службе могле квалитетно да раде свој посао, оне морају бити
материјално и кадровски оспсобљене за квалитетно и ефикасно извршавање својих задатака.
Инвестиција у опремање надлежних служби и њихово стручно усавршавање омогућиће
смањење времена потребног за збрињавање настадалих у саобраћајним незгодама и њихово
брже транспортовање до болничких служби.
Координација и сарадња између свих субјеката у области безбедности саобраћаја је
потребна, јер су многобројна истраживања показала да у првих 30 минута од настанка
незгоде највише лица, која су претходно тешко повређена, подлегну повредама. Због тога је
веома значајно да се унапред дефинишу процедуре, задужења и обавезе, а координација
субјеката добро испланира и реализује, како би се што више особа у току ''златног сата''
хитализовало у болници.
Циљ 1. Координација хитних служби на ЛМСН и спречавање секундарних
последица.
Циљ 2. Скраћење времена потребног за остваривање комуникације позиваоца са
надлежним хитним службама (полиција, ХМП, ВСЈ)
Циљ 3. Скраћење времена од успостављања позива односно пријема информације до
поласка екипе (или више екипа) хитне службе на лице места незгоде
Циљ 4. Скраћење времена од поласка екипе (екипа) хитне службе до доласка на лице
места
Циљ 5. Унапређење квалитета рада припадника хитних служби

Циљ 6. Скраћење времена транспорта повређеног од ЛМ СН до здравствене установе

Индикатор

Активности у
2018. години
Индикатор

Активности у
2019. години
Индикатор

Активности у
периоду од
2020 – 2022.
године
Индикатор

5.1

Циљ 5. Унапређење квалитета рада припадника хитних служби
Индикатор: Квалитетни рад запослених у хитним службама и усвојене процедуре ЕУ.

4.1

Одржавање
састанка са

Обука радника
сектора за ВС.

Обука радника
ХМС-а.

Број
одржаних

Број
полазника
семинара.

Број
полазника
семинара.

Савет

Савет

Одељење за
ВС у СМ,

Одељење за
ВС у СМ.

Дом
Здравља

Савет

Савет

ПУ СМ

Савет

Сарадња

Дом
Здравља,
Црвени
Крст

Одговорна
организација

Службени лист општине Инђија

Циљ 4. Скраћење времена од поласка екипе (екипа) хитне службе до доласка на ЛМ
Индикатор: Скраћено време реаговања

3.1

Реализација
обуке за
Број
1.1
раднике хитне
полазника
медицинске
семинара.
помоћи.
Циљ 2. Скраћење времена потребног за остваривање комуникације позиваоца са надлежним хитним службама (полиција, ХМП, ВСЈ)
Индикатор: Унапређена комуникација са хитним службама.
Опремање
Инсталирана
2.1
надлежних
опрема.
субјеката.
Циљ 3. – Скраћење времена од успостављања позива односно пријема информације до поласка екипе (екипа) хитне службе на ЛМ СН
Индикатор: Проценат опремљености екипа и смањено време реаговања

Индикатор: Успостављене процедуре за координисано деловање свих хитних служби.

Циљ 1. Координација хитних служби на ЛМСН и спречавање секундарних последица.

Р.бр.

Активности у
2017. години

СТУБ 5. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
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6. ЗАВРШНИ ДЕО

Обука и
опремање
радника у ХС.

Нова
опрема и
број
полазника
семинара.

састанака и
закључци.

Савет

Дом
Здравља,
Црвени
Крст

Дом
Здравља,
Црвени
Крст

Број: 22-4/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
И н ђ и ј а:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Милан Предојевић, с.р.

Председник,

Овај Акциони план безбедности саобраћаја на путевима општине Инђија за период од 2017. до 2022. године, објавити у „Службеном
листу општине Инђија“.

6.1

Циљ 6. Скраћење времена транспорта повређеног од ЛМ СН до здравствене установе
Индикатор: Увођење савременог система за транспорт путника и скраћено време за транспорт повређених

представницима хитних
служби.

Број 26, страна број 1622
Службени лист општине Инђија
Понедељак 27. новембар 2017.
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1307
На основу чл. 57. и 64. став 5. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Службени гласник
РС“, бр. 68/15), чл. 2. став 3. тачка 5. и 13. став 1. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11 и 104/16) и чл. 15. став 1. тачка 5. и 37. став
1. тачка 6. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 27. новембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се организација и начин
обављања јавног превоза путника, начин регистрације и
овере реда вожње за градски и приградски превоз, као и
друга питања од значаја за јавни превоз на територији
општине Инђија (у даљем тексту: Општина).
Члан 2.
Јавни превоз путника у смислу ове Одлуке,
може се обављати као линијски превоз, ванлинијски
превоз и посебан линијски превоз.
II. ОРГАНИЗАЦИЈА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 3.
Линијски превоз на територији Општине
обавља се као:
1) градски превоз
2) приградски превоз
Градским превозом путника сматра се јавни
превоз путника на подручју насељеног места Инђија.
Приградским превозом путника сматра се јавни
превоз путника између два или више насељених места
на територији Општине.
Члан 4.
Линијски превоз је јавни превоз који се обавља
на одређеној линији, одређеном учесталошћу, при чему
се путници укрцавају и искрцавају на унапред одређеним
аутобуским станицама или аутобуским стајалиштима.
Линијски превоз на територији Општине
обавља се аутобусима, који испуњавају услове прописане
законом којима се регулише обављање превоза путника
у друмском саобраћају (у даљем тексту: возило).
Члан 5.
Линија је релација или скуп релација између
почетне аутобуске станице или аутобуског стајалишта и
крајње аутобуске станице или аутобуског стајалишта.
Линије се одређују у складу са саобраћајно
техничким условима и потребама становништва,
Годишњим планом линија, који доноси, у последњем
тромесечју текуће за наредну годину, Председник
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општине, а на предлог одељења Општинске управе
надлежног за послове саобраћаја (у даљем тексту:
Одељење).
Годишњи план линија обавезно садржи:
1. број и назив линије;
2. дужину линије;
3. итинерер;
4. даљинар;
5. стајалишта.
Члан 6.
Тарифни систем линијског превоза обухвата:
1. подручје примене (границе тарифних зона, релације
и др.);
2. систем возних исправа у линијском превозу
(појединачне возне карте, претплатне, временске и др.);
3. услови коришћења превоза, категорије корисника
услуга, начин и поступак плаћања возних исправа;
4. систем наплате и контроле путника;
5. систем продаје услуге (продајна мрежа и др).
Тарифни систем линијског превоза утврђује се
посебним актом који доноси Општинско веће.
Члан 7.
Линијски превоз је комунална делатност од
општег инереса.
Линијски превоз на територији Општине може
обављати привредно друштво, друго правно лице или
предузетник које има важећу лиценцу за обављање
домаћег линијског превоза путника издату од стране
надлежног органа, решење надлежног министарства
којим је утврђено да испуњава услове за обављање
комуналне делатности и коме је Општина поверила
обављање ове делатности (у даљем тексту: Превозник).
Поверавање обављања делатности линијског
превоза врши се на основу одлуке Скупштине општине
и Уговора о поверавању закљученог са Општином.
Уговор о поверавању обављања делатности
линијског превоза у име Општине потписује Председник
општине.
На поступак поверавања обављања делатности
линијског превоза примењују се одредбе закона којим се
уређује обављање комуналних делатности.
Члан 8.
Поверавање обављања линијског превоза на
начин прописан чланом 7. ове одлуке врши се на период
до десет година.
Уколико Превозник преузме обавезу улагања
средстава у ту делатност, период на који се поверавање
врши, може трајати онолико колико траје период
повраћаја уложених средстава, али не дуже од 20 година.
У случају када није могуће спровести избор
превозника на начин одређен чланом 7. ове одлуке
(није било услова за расписивање огласа, на оглас није
поднета ниједна пријава, прекид обављања делатности
због непредвиђених околности, раскинут уговор пре
истека уговореног рока и сл.), Општинско веће може
привремено, а најдуже на период од годину дана,
извршити поверавање линијског превоза прикупљањем
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понуда или непосредном погодбом.
III. УСЛОВИ
ПРЕВОЗА

ЗА

ОБАВЉАЊЕ

ЛИНИЈСКОГ

Члан 9.
Линијски превоз Превозник, обавља у складу са
Законом и одредбама ове одлуке.
Линијски превоз, Превозник обавља на:
1. сталним линијама - свакодневно или појединим
данима у недељи, у току
целе године;
2. сезонским линијама – у одређеном периоду у току
године (за време школског распуста и сл.);
3. привременим линијама – за време одржавања сајмова,
манифестација из области спорта и културе, ванредних
догађаја, прекида саобраћаја због више силе, извођења
радова због реконструкције пута и сл.
Врсту линије из става 2. овог члана, у зависности
од времена рада линије, броја полазака, потребе
корисника и развоја Општине, припрема Одељење.
Члан 10.
До уношења у Годишњи план линија, свака
линија има карактер пробне.
Пробне линије су линије привременог карактера
које се успостављају у складу са потребама линијског
превоза и захтевима становништва.
Период тестирања оправданости увођења
пробне линије, не може бити дужи од једне године.
О потреби успостављања пробне линије
одлучује Председник општине.
Члан 11.
Свака линија мора имати ред вожње.
Ред вожње утврђује Председник општине, на
предлог Одељења.
Ред вожње региструје Одељење и о томе води
евиденцију - регистар реда вожње, који садржи редни
број, назив превозника, назив линије, број полазака на
линији, датум уписа реда вожње у регистар и рок важења
реда вожње.
Члан 12.
Ред вожње је план обављања превоза на линији.
Ред вожње се одређује по сезонама:
1. летњи, од 1. јула до 31. августа;
2. зимски, од 1. септембра текуће године до 30. јуна
наредне године.
Ред вожње садржи:
1. број и назив линије;
2. итинерер;
3. стајалишта и међустанична растојања;
4. назив сезонског реда вожње;
5. период примене реда вожње;
6. врсту линијског превоза;
7. број ефективних километара дневно;
8. број и ознаку тарифног система;
9. време поласка са крајњих аутобуских стајалишта,
радним даном, суботом, недељом, у дане празника и за
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време школског распута.
Превозник може започети обављање линијског
превоза ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ
о исправности возила.
Члан 13.
Оверу реда вожње врши Одељење.
Овера реда вожње врши се стављањем
штамбиља који садржи: редни број реда вожње под којим
je уписан у регистар, датум овере и потпис овлашћеног
лица.
Ред вожње се оверава у четири примерка од
којих два примерка се достављају Превознику, један
примерак Инспектору за друмски саобраћај, а један
примерак задржава Одељење.
У случајевима предвиђеним законом, Одељење
Општинске управе надлежно за оверу реда вожње,
извршиће брисање реда вожње из регистра.
Члан 14.
Укрцавање и искрцавање путника у линијском
превозу врши се на аутобуској станици и аутобуским
стајалиштима (у даљем тексту: стајалиштe) која су унета
у регистровани ред вожње.
Члан 15.
Стајалиште за јавни превоз на територији
општине Инђија, одређује Скупштина општине.
Стајалиште је изграђен простор ван коловоза
или прописно обележена површина на коловозу,
намењена за заустављање возила ради укрцавања и
искрцавања путника и утовара и истовара пртљага.
Стајалиште мора имати дужину за заустављање
најмање једног возила који саобраћа на линији и мора
испуњавати и друге саобраћајне услове у погледу
безбедности саобраћаја и безбедног прилаза путника.
Члан 16.
Стајалиште мора бити видно обележено
стајалишном ознаком, а на коловозу ознаком „БУС“.
Стајалишна ознака садржи назив стајалишта,
број стајалишта и регистровани ред вожње.
Стајалишна ознака поред података из става 2.
овог члана, може да садржи и друге податке од интереса
за боље информисање путника.
Члан 17.
Стајалиште може бити опремљено и другим
садржајима за потребе путника, као што су:
1. надстрешница;
2. информативни пано, који се може поставити на
важнијим саобраћајним чворовима, (терминуси више
линија, тачке пресецања на мрежи где се сусреће више
линија, стајалишта са значајном изменом путника и
фреквенцијом возила јавног превоза), који садржи план
мреже линија, извод из регистра реда вожње, зоне и друге
податке од интереса за боље информисање путника;
3. остала саобраћајна опрема и друга опрема у
функцији јавног превоза – на појединим стајалиштима,
надстрешница може да садржи и објекат за продају
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новина, цигарета и пратећег прибора.
Члан 18.
О одржавању стајалишта и постављању и
одржавању опреме стајалишта стара се Јавно предузећe
за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија
пут“, Инђија.
Члан 19.
На надстрешницама и на површинама
предвиђеним за ту намену, могу се постављати рекламе
и натписи, у складу са Законом и другим прописима.
Члан 20.
У возилу, којим се обавља линијски превоз мора
се налазити:
1. регистрован ред вожње, односно фотокопија
регистрованог реда вожње оверена печатом и потписом
овлашћеног лица Превозника;
2. важећи ценовник оверен печатом и потписом
овлашћеног лица Превозника;
3. назив линије, истакнут на ветробранском стаклу и са
стране поред улазних врата;
4. категорије корисника које имају право на бесплатан
односно повлашћен превоз.
Члан 21.
Возило којим се обавља линијски превоз, пре
упућивања у саобраћај, мора бити чисто, проветрено
и уредно обојено препознатљивом бојом Превозника,
ако уговором којим се превоз поверава није другачије
одређено.
У зимском периоду возило у току обављања
линијског превоза мора бити загрејано, а у летњем
климатизовано.
Члан 22.
Возило којим се обавља линијски превоз
мора бити видно обележено ознакама од значаја за
информисање путника, и то:
1. на бочној страни возила исписан назив и седиште
Превозника;
2. на предњем (чеоном) делу, на дисплеј табли
остветљеној ноћу, назив линије (односно одредишног
терминуса);
3. на десној предњој и задњој страни возила (на средини
између браника и ветробранског стакла) гаражни број
возила, јединственог изгледа који одређује Превозник;
4. на бочним странама код предњих или задњих врата
и на задњем делу возила, број линије на дисплеј табли
осветљеној ноћу;
5. на предњем и задњем делу возила грб општине Инђија.
Када се возилом не обавља редован линијски
превоз или се не примају путници, на предњој страни
возила поставља се одговарајућа ознака „ванредна
вожња“, „за гаражу, „у квару“.
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IV.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И
КОРИСНИКА ПРЕВОЗА
Члан 23.
Превозник је дужан да се у обављању линијског
превоза придржава регистрованог и овереног реда
вожње, као и да линијски превоз обавља у свему према
утврђеним линијама и да примењује важећи ценовник и
тарифни систем.
Члан 24.
Превозник је дужан да у случају неисправности,
односно квара возила којим се обавља линијски превоз,
изврши замену возила резервним и да у року од 60
минута неисправно возило уклони са линије.
Уколико Превозник није у могућности да у
року из става 1. овог члана изврши замену неисправног
возила, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од
24 часа о томе обавести Одељење.
Члан 25.
Одступања од регистрованог реда вожње на
линији у смислу скраћења, продужења, делимичне
измене трасе и измене у понуђеном капацитету линије,
као и замене возила, могу се вршити изузетно, из
оправданих разлога.
Под оправданим разлозима у смислу става 1.
овог члана сматрају се елементарне непогоде (снежни
наноси, последице поплава и сл.), знатна оштећења
улица, путева и путних објеката и искључење возила због
техничке неисправности чиме је онемогућено безбедно
одвијање превоза на линији и прерасподела капацитета
на друге линије због измене саобраћајне ситуације на
територији Општине услед мера надлежног органа док
ти разлози постоје.
Превозник је дужан, да о одступању и разлозима
одступања обавести Одељење, као и да благовремено
информише кориснике услуга.
Члан 26.
Превозник је дужан да путнику изда одговарајућу
возну исправа и потврду за превоз путничког пртљага.
У случају прекида саобраћаја или квара возила,
Превозник је дужан да путницима омогући да са истим
возним исправама наставе започету вожњу другим
возилом.
Члан 27.
Возач је дужан да:
1. возило зауставља на свим стајалиштима на линији и
да приликом заустављања отвори сва врата (сматра се да
је возило заустављено на стајалишту када је предњи део
возила поравнат са стајалишном ознаком);
2. дозволи улазак и излазак путника само из прва
два возила, уколико дужина стајалишта омогућава
истовремено заустављање више возила;
3. у случају дужег застоја, на безбедан начин, омогући
излазак путника из возила и изван стајалишта;
4. возило заустави на посебно одређеној и обележеној
површини на терминусу и омогући путницима чекање у
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возилу до поласка возила по реду вожње, осим у возилу
које је у резерви или у квару и заустављено је на за то
резервисаној површини;
5. за време стајања на терминусу угаси мотор и предузме
одговарајуће радње у циљу обезбеђења возила од
неконтролисаног кретања;
6. да се придржава реда вожње на линији на којој обавља
превоз;
7. покрене возило тек када се увери да су сва врата
затворена;
8. да продаје појединачне возне карте;
9. да не пуши у возилу;
10. да током вожње не разговара са путницима, нити
користи мобилни телефон;
11. да се стара о одржавању реда у возилу;
12. за време рада носи ознаку са називом Превозника и
идентификационим бројем и сликом;
13. да се према путницима опходи са пажњом и
предусретљиво.
Члан 28.
Возач је дужан да не дозволи улазак у возило:
1. лицу под утицајем алкохола;
2. лицу оболелом од заразне болести;
3. детету до шест година старости ако није у пратњи
одрасле особе;
4. лицу чији пртљаг може изазвати повреду путника или
оштећења возила.
Члан 29.
Корисник услуге линијског превоза је лице које
поседује одговарајућу возну исправу и ступа у возило у
намери да се превезе (у даљем тексту: путник).
Путник улази у возило и излази из возила након
заустављања возила на стајалишту.
Првенство при уласку у возило имају посебне
категорије путника (инвалиди, труднице, мајке са децом
до шест година, стара и изнемогла лица).
Путник може унети у возило искључиво ручни
пртљаг.
Члан 30.
За коришћење услуге превоза путник је дужан
да у возилу поседује важећу возну исправу.
Путник је дужан да важећу возну исправу
покаже возачу и овлашћеном контролору.
Путник који је затечен у возилу без важеће
возне исправе, дужан је да на захтев овлашћеног
контролора покаже личну карту или другу јавну исправу
о идентификацији, и да плати доплатну карту, у висини
утврђеној ценовником, и потом настави започету вожњу.
Путнику који се затекне у возилу без важеће
возне исправе и који не поступи по захтеву овлашћеног
контролора, контролор ће уручити опомену која
обавезно садржи:
1. податке о путнику (име, презиме, адресу пребивалишта
и сл.);
2. висину накнаде утврђене ценовником;
3. датум доспећа;
4. линију јавног превоза, број и врсту возила;
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5. датум издавања и
6. потпис и службени број овлашћеног лица.
Након уручења опомене из става 4. овог члана,
путник је дужан да се удаљи из возила на првом наредном
стајалишту.
Члан 31.
У возило линијског превоза забрањено је:
1. уносити лако запаљиве, експлозивне и сличне
материје;
2. уносити предмете који нису чисти;
3. уводити животиње, осим специјално дресираних паса
водича за слепа лица;
4. ометати возача у току вожње;
5. узнемиравати путнике;
6. пушити.
Путника који се и поред опомене возача не
придржава забрана из става 1. овог члана, возач ће
удаљити из возила, без права на повраћај плаћеног
износа возне исправе.
V. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКОГ
ПРЕВОЗА
Члан 32.
Средства за обављање линијског превоза
обезбеђују се из прихода од продаје услуге превоза и из
буџета Општине.
Цену услуге превоза из става 1. овог члана,
посебним актом утврђује Општинско веће, на предлог
Одељења, на основу начела и елемената за одређивање
цена комуналних услуга прописаних законом којим се
уређују комуналне делатности.
Општинско веће, за сваку годину утврђује
категорију лица која остварују право на повлашћењу
вожњу, као и висину субвенције, у склопу тарифног
система.
VI.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КОНТИНУИТЕТА
ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА

У

Члан 33.
Превозник је дужан да свој рад и пословање
организује тако да континуирано и несметано пружа
услугу линијског превоза корисницима, у складу
са одредбама ове одлуке и потписаним Уговором о
поверавању, као и да обезбеди прописан обим, врсту и
квалитет услуге.
Превозник је дужан, да на основу писаног
налога Одељења, врши и ванредне послове у вези са
обављањем линијског превоза за које се обезбеђују
додатна новчана средства.
Члан 34.
Ако услед више силе или других разлога, који
се нису могли предвидети односно спречити, дође до
поремећаја или прекида у обављању линијског превоза,
Превозник мора без одлагања предузети мере на
отклањању узрока поремећаја односно прекида.
Мере које је Превозник дужан да предузми у
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случајевима из става 1. овог члана су:
1. радно ангажовање запослених на отклањању узрока
поремећаја, тј. разлога због којих је дошло до прекида у
пружању услуге линијског превоза;
2. хитне поправке возила којима се обезбеђује обављање
линијског превоза;
3. предузимање и других мере које утврди Одељење.
Члан 35.
Општина ће обезбедити електронски сервис,
преко кога ће корисници линијског превоза моћи током
целе године да дају своје мишљење о квалитету услуге,
на основу чега ће се преиспитивати рад Превозника,
налагати отклањање недостатака, или покретати
процедура раскида уговора, ради поверавања послова
другом превознику, а све у складу са уговором.
VII. НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА
OПШТИНСКОГ ВЕЋА У  СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У
ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 36.
Превозник је дужан, да у случају прекида
у обављању линијског превоза насталог у случају
непредвиђених околности (хаварија, елементарне
непогоде и др.) штрајка запослених код Превозника, као
и кад услед више силе дође до смањеног обима линијског
превоза, о томе без одлагања обавести Општинско веће.
Члан 37.
Када Општинско веће прими обавештење о
прекиду односно смањеном обиму линијског превоза,
дужно је да без одлагања:
1. одреди ред првенства и начин обављања линијског
превоза у складу са потребама,
2. предузме мере за отклањање насталих последица и
друге потребне мере за пружање услуге,
3. ангажује другог превозника за обављање линијског
превоза непосредном погодбом, до отклањања
поремећаја, и
4. утврди разлоге и евентуално одговорност за прекид
односно поремећај настао из других разлога у пружању
услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете.
Члан 38.
У случају прекида линијског превоза услед
штрајка, Превозник је обавезан да обезбеди минимално
75% од планираног обима рада у обављању линијског
превоза, у складу са актом Превозника односно
закљученим Уговором.
VIII. ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ И ПОСЕБАН
ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ
Члан 39.
Ванлинијски превоз на територији Општине,
може обављати привредно друштво, друго правно лице
или предузетник ако у власништву или у лизингу има
најмање један регистрован аутобус за обављање домаћег
ванлинијског превоза.
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Члан 40.
Ванлинијски превоз обавља се на основу путног
листа и писменог уговора закљученог између превозника
и корисника превоза, односно привредног друштва,
другог правног лица или предузетника који посредује
у закључивању уговора о превозу којим се утврђује
нарочито превозни пут са утврђеним полазиштем и
одредиштем, време почетка обављања превоза, места
укрцавања и искрцавања путника и цена превоза.
Уговор из става 1. овог члана који је превозник
закључио са физичким лицем, које није предузетник,
мора бити оверен код органа надлежног за оверу.
У ванлинијском превозу превозник може за
једну вожњу закључити само један уговор који мора
бити нумерисан и закључен само са једним корисником.
Укрцавање
и
искрцавање
путника
у
ванлинијском превозу врши се само на местима која су
утврђена уговором из става 1. овог члана, на којима је
дозвољено заустављање и паркирање и могуће безбедно
укрцавање и искрцавање.
Уговор на основу кога се обавља ванлинијски
превоз мора бити сачињен читко и закључен и оверен
печатом и потписом овлашћеног лица превозника пре
постављања аутобуса за укрцавање путника у полазишту.
Превозник је дужан да путни лист и уговор о
превозу чува две године од дана обављеног превоза.
Превозници који обављају ванлинијски превоз
путника не могу укрцавати и искрцавати путнике на
аутобуским стајалиштима.
Члан 41.
У аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз
мора се налазити примерак уговора на основу кога се
обавља превоз, попуњен путни лист и истакнут на
предњој страни аутобуса натпис: „Ванлинијски превоз“.
Путни лист из става 1. овог члана мора бити
попуњен читко, тачно и закључен и оверен печатом и
потписом овлашћеног лица превозника пре постављања
аутобуса за укрцавање путника у полазишту.
Забрањено је прецртавати и исправљати податке
унете у путни лист.
Путни лист из става 1. овог члана мора бити
закључен и оверен посебно за сваку вожњу садржану
у уговору о превозу и у њему се не може налазити
већи број имена путника од броја расположивих места
уписаних у саобраћајној дозволи аутобуса.
Члан 42.
Посебан линијски превоз је превоз радника
из места становања на посао и са посла, као и ђака и
студената из места становања до школе и из школе,
са посебним идентификационим возним исправама
(недељна, месечна годишња и сл.), који се обавља
на основу писменог уговора и списка путника и без
примања других путника.
Закључивање уговора из става 1. овог члана са
физичким лицем, које није предузетник, није дозвољено.
Уговором из става 1. овог члана, који мора
бити нумерисан, утврђује се нарочито превозни пут са
утврђеним полазиштем и одредиштем, места укрцавања
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и искрцавања путника, план обављања превоза и цена
превоза.
У свакој појединачној вожњи којом се извршава
уговор о посебном линијском превозу, аутобусом се
могу превозити само радници, ђаци, односно студенти
корисника превоза са којим је закључен уговор
(одређеног привредног субјекта, одређене организације,
одређене установе и др.).
Укрцавање и искрцавање путника у посебном
линијском превозу врши се на местима која су утврђена
уговором из става 1. овог члана.
Превозници који обављају посебан линијски
превоз могу укрцавати и искрцавати путнике на
аутобуским стајалиштима.
Списак путника из става 1. овог члана на основу
кога се обавља посебан линијски превоз мора бити
попуњен читко, тачно и закључен и оверен печатом и
потписом овлашћеног лица превозника.
Превозник је дужан да уговор о превозу и списак
путника чува две године од дана обављеног превоза.
Члан 43.
У аутобусу којим се обавља посебан линијски
превоз мора се налазити примерак уговора на основу кога
се обавља превоз, списак путника за сваку појединачну
вожњу којом се извршава уговор о посебном линијском
превозу и на предњем делу аутобуса натпис: „Посебан
линијски превоз“.
Списак путника из става 1. овог члана мора бити
попуњен читко, закључен и оверен печатом и потписом
овлашћеног лица превозника, пре постављања аутобуса
за укрцавање путника у полазишту.
Члан 44.
Превозник који је уговорио посебан линијски
превоз дужан је да путницима обезбеди идентификационе
возне исправе.
Забрањено је превознику који обавља
посебан линијски превоз да превози путнике без
идентификационих возних исправа.
Идентификациона возна исправа садржи
нарочито име, презиме и фотографију путника, као
податке о личности, назив корисника превоза, превозни
пут, рок важења, потпис и печат издаваоца возне исправе.
IX. НАДЗОР
Члан 45.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке
врши Одељење.
Инспекцијски надзор на применом ове
одлуке врши Одељење за инспекцијске послове преко
инспектора за друмски саобраћај.
У вршењу инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке, инспектор за друмски саобраћај има сва
права, дужности и овлашћења из члана 155,156, 157, и
160. Закона о превозу путника у друмском саобраћају.
Привредно

Члан 46.
друштво, друго

правно

лице,
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предузетник или физичко лице, чији објекти, средства
или особље, односно рад подлежу инспекцијском
надзору, дужан је да инспектору за друмски саобраћај
омогући неометано вршење инспекцијског надзора и да
без одлагања омогући увид у захтевану документацију и
податке, као и несметан приступ објектима, средствима
или особљу који су у вези са обављањем делатности
линијског и ванлинијског превоза.
Лица из става 1. овог члана дужна су да изврше
наложене инспекцијске мере.
X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000
динара казниће се за прекршај правно лице које обавља
делатност јавног превоза ако:
1. отпочне са обављањем линијског превоза пре
регистрованог и овереног реда вожње и без доказа о
исправности возила (члан 12. став 4.);
2. у возилу којим се обавља линијски превоз, нема
регистрован ред вожње (члан 20. став 1. тачка 1.);
3. у возилу којим се обавља линијски превоз нема важећи
и оверени ценовник (члан 20. став 1. тачка 2.);
4. у возилу којим се обавља линијски превоз нема
истакнут назив линије на прописан начин (члан 20 став
1. тачка 3.);
5. не одржава возило на начин уређен чланом 21. ове
одлуке;
6. возило не обележи, опреми и на возилу не истакне
обавештења на начин предвиђен чланом 22. ове одлуке;
7. линијски превоз обавља супротно одредбама члана
23. ове одлуке;
8. у случају неисправности возила, односно квара возила
не поступа на начин предвиђен одредбама члана 24. ове
одлуке;
9. уколико о одступањима и разлозима одступања од
регистрованог реда вожње не обавести Одељење (члан
25. став 3.);
10. путнику не изда одговарајућу возну исправу, односно
потврду за превоз путничког пртљага (члан 26. став 1.);
11. не омогући путницима, да у случају прекида
саобраћаја или квара возила, започету вожњу наставе
другим возилом (члан 26. став 2.);
12. свој рад и пословање организује супротно одредбама
члана 33. ове одлуке;
13. не предузме мере сходно одредбама члана 34. ове
одлуке;
14. не поступи у складу са чланом 36. ове одлуке;
15. у случају прекида линијског превоза услед штрајка,
не поступи у складу са чланом 38. ове одлуке;
16. обавља ванлинијски превоз супротно одредбама
члана 40. ове одлуке;
17. у обављању ванлинијског превоза поступа супротно
члану 41. ове одлуке;
18. обавља посебан линијски превоз супротно члану 42.
ове одлуке;
19. не поступа у складу са чланом 43. ове одлуке;
20. поступа супрутно одредбама члана 44. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
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и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у
фиксном износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у фиксном износу од
75.000 динара.

Члан 54.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

Члан 48.
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000
динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа
супротно одредби члана 46. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
фиксном износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у фиксном износу од
75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном у фиксном износу од
25.000 динара.
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Члан 49.
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000
динара казниће се за прекршај Јавно предузеће ако не
поступа у складу са чланом 18. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у Јавном предузећу новчаном казном у
фиксном износу од 25.000 динара.
Члан 50.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000
динара казниће се за прекршај возач ако:
1. поступа супротно одредбама члана 27. ове одлуке;
2. дозволи улазак у возило супротно одредбама члана 28.
ове одлуке.
Члан 51.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000
динара казниће се за прекршај путник ако:
1. улази у возило и из истог излази, пре заустављања
возила на стајалишту (члан 29. став 2.);
2. поступа супротно забранама из члана 31. став 1. ове
одлуке.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
У року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке, Општинско веће донеће посебан акт, којим се
утврђује тарифни систем линијског превоза.
Члан 53.
Ступањем на снагу ове Одлуке „престаје да
важи Одлука о јавном превозу путника на територији
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, бр.
38/11 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 22/16).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1308
На основу члана 75. став 2. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС,“ бр.
107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/012,
45/13-други закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 37. став
1. тачка 6. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија,“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 27. новембра 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ДОМА ЗДРАВЉА
„ДР МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ“ ИНЂИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се недељни распоред
рада, почетак и завршетак радног времена, Дома здравља
„Др Милорад Мика Павловић“ Инђија.
Члан 2.
Под радним временом у смислу ове Одлуке,
подразумева се време у коме здравствена установа
обавља здравствену делатност.
Члан 3.
На територији општине Инђија, радно време
Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија,
одређује се на следећи начин:
1. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

ЗАШТИТУ

(1) Одељење за здравствену заштиту одраслог
становништва у Инђији, ради од понедељка до петка од
7.00 до 20.00 часова, суботом од 7.00 до 19.00 часова и
недељом од 8.00 до 12.00 часова;
(2) Здравствена станица Бешка, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 19.30 часова, суботом од
7.00 до 13.30 часова и недељом у Служби за здравствену
заштиту одраслог становништва по распореду;
(3) Амбуланта Крчедин, ради од понедељка до
петка од 7.00 до 19.30 часова, суботом од 7.00 до 13.30
часова и недељом у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва по распореду;
(4) Амбуланта Нови Сланкамен, ради од
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понедељка до петка од 7.00 до 19.30 часова, суботом од
7.00 до 13.30 часова и недељом у Служби за здравствену
заштиту одраслог становништва по распореду;
(5) Амбуланта Нови Карловци, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 19.30 часова, суботом од
7.00 до 13.30 часова и недељом у Служби за здравствену
заштиту одраслог становништва по распореду;
(6) Амбуланта Марадик, ради понедељком,
уторком, средом и петком од 7.00 до 13.30 часова,
четвртком од 13.00 до 19.30 часова, прве и треће суботе
у месецу од 7.00 до 13.30 часова и недељом у Служби
за здравствену заштиту одраслог становништва по
распореду;
(7) Амбуланта Чортановци, ради уторком,
средом, четвртком и петком од 7.00 до 13.30 часова,
понедељком од 13.00 до 19.30 часова, друге и четврте
суботе у месецу од 7.00 до 13.30 часова и недељом у
Служби за здравствену заштиту одраслог становништва
по распореду;
(8) Амбуланта Љуково, ради понедељком,
средом и петком од 7.00 до 13.30 часова, уторком и
четвртком од 11.00 до 13.30 часова, прве и треће суботе
у месецу од 7.00 до 13.30 часова и недељом у Служби
за здравствену заштиту одраслог становништва по
распореду;
(9) Амбуланта Јарковци, ради уторком и
четвртком од 7.00 до 11.00 часова;
(10) Амбуланта Сланкаменачки Виногради,
ради четвртком од 11.00 до 13.00 часова;
2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И НЕГУ
(1) Одсек кућног лечења (тим лекара и
медицинска сестра – техничар), ради од 7.00 до 14.15
часова;
(2) Одсек за давање терапије на терену, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 19.00 часова, суботом и
недељом од 7.00 до 17.00 часова;
3. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ
И СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
(1) Служба за предшколску децу, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 20.00 часова, суботом од
7.00 до 19.00 часова и недељом у Служби за здравствену
заштиту одраслог становништва по распореду;
(2) Служба за школску децу, ради од понедељка
до петка од 7.00 до 20.00 часова, суботом од 7.00 до 19.00
часова, и недељом у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва по распореду;
(3) Издвојена педијатријска ординација у
Здравственој станици Бешка, ради сменски и то једне
седмице пре подне од 7.00 до 13.30 часова, друге седмице
после подне од 13.00 до 19.30 часова, прве и треће
суботе у месецу од 7.00 до 13.30 часова и недељом у
Служби за здравствену заштиту одраслог становништва
по распореду;
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4. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА (медицина рада)
Служба за здравствену заштиту радника ради
од понедељка до петка од 7.00 до 14.00 часова, прве
суботе у месецу од 7.00 до 13.00 часова, и недељом у
Служби за здравствену заштиту одраслог становништва
по распореду;
5. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА
Служба за здравствену заштиту жена, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 20.00 часова, суботом од
7.00 до 13.30 часова, и недељом у Служби за здравствену
заштиту одраслог становништва по распореду;
6. СЛУЖБА ЗА ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ
Служба за поливалентну патронажу, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 14.00 часова, и суботом
од 8.00 до 12.00 часова;
7. СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ
(1) Одељење за превентивну и дечију
стоматологију, ради од понедељка до петка од 7.00 до
19.30 часова;
(2) Одељење за стоматолошку здравствену
заштиту одраслих, ради од понедељка до петка од 7.00
до 19.30 часова, а суботом од 7.00 до 19.00 часова, ради
Стоматолошка служба у Дому здравља у Инђији;
(3) Стоматолошки рентген, ради понедељком и
четвртком од 16.00 до 19.00 часова,уторком, средом и
петком од 10.00 до 13.00 часова;
(4) Зубна техника, ради од понедељка до петка
од 7.00 до 19.30 часова, суботом од 7.00 до 14.00 часова;
(5) Стоматолошка ординација у ОШ „ПЕТАР
КОЧИЋ,“ Инђија, ради понедељком и уторком од 13.00
до 19.30 часова, средом, четвртком и петком од 7.00 до
13.30 часова;
(6) Стоматолошка ординација у Здравственој
станици Бешка, ради понедељком и петком од 7.00 до
14.00 часова, уторком, средом и четвртком од 12.30 до
19.30 часова, и прве суботе у месецу од 7.00 до 14.00
часова;
(7) Стоматолошка ординација у амбуланти
Крчедин, ради понедељком и четвртком од 7.00 до 13.30
часова;
(8) Стоматолошка ординација у амбуланти
Нови Карловци, ради уторком од 13.00 до 19.00 часова,
средом и петком од 7.00 до 13.30 часова;
(9) Стоматолошка ординација у амбуланти
Нови Сланкамен, ради понедељком, уторком, средом и
петком од 7.00 до 14.00 часова,четвртком од 12.30 до
19.30 часова, и треће суботе у месецу од 7.00 до 14.00
часова;
(10) Стоматолошка ординација у амбуланти
Марадик, ради уторком и петком од 7.00 до 13.30 часова;
(11) Стоматолошка ординација у амбуланти
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Чортановци, ради понедељком од 13.00 до 19.30 часова,
средом и четвртком од 7.00 до 13.30 часова и прве и
треће суботе у месецу од 7.00 до 13.30 часова;
8. СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
(1) Служба за хитну медицинску помоћ пункт
Инђија и пункт Бешка, ради сваког дана од 00.00 до
24.00 часа;
(2) Одсек санитетски транспорт пацијената,
ради од понедељка до суботе од 7.00 до 19.00 часова;
9. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА
СЛУЖБА
(1)
Одсек
Пнеумофизиологије,
ради
понедељком од 13.30 до 20.00 часова, уторком, средом,
четвртком и петком од 7.00 до 13.30 часова, прве и треће
суботе у месецу од 7.00 до 13.30 и недељом у Служби
за здравствену заштиту одраслог становништва по
распореду;
(2) Одсек Дерматовенерологије, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 13.30 часова, прве и треће
суботе у месецу од 7.00 до 13.30 часова, и недељом у
Служби за здравствену заштиту одраслог становништва
по распореду;
(3) Одсек Оториноларингологије, ради у
сменама од понедељка до петка и то једне седмице пре
подне од 7.00 до 13.30 часова, друге седмице после подне
од 13.30 до 20.00 часова, прве и треће суботе у месецу од
7.00 до 13.30 часова и недељом у Служби за здравствену
заштиту одраслог становништва по распореду;
(4) Одсек Офтамологије, ради од понедељка до
петка од 7.00 до 20.00 часова, суботом од 7.00 до 13.30
часова, и недељом у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва по распореду;
(5) Одељење Психијатрије, ради од понедељка
до петка од 7.00 до 14.00 часова;
(6) Одељење Интерне медицине, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 13.30 часова, прве и треће
суботе у месецу од 7.00 до 13.30 часова, и недељом у
Служби за здравствену заштиту одраслог становништва
по распореду;
(7) Одељење Епидемиологије, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 14.00 часова;
- Одсек за централну стерилизацију, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 14.00 часова, и прве
суботе у месецу од 7.00 до 13.30 часова;
(8) Служба за физикалну медицину и
рехабилитацију, ради од понедељка до петка од 7.00
до 13.30 часова, прве и треће суботе у месецу од 7.00
до 13.30 часова, и недељом у Служби за здравствену
заштиту одраслог становништва по распореду;
- Сала за физикалну терапију, ради од понедељка
до петка од 7.00 до 20.00 часова, суботом од 7.00 до 13.30
часова;

Понедељак 27. новембар 2017.

10. СЛУЖБА ЗА РАДИОЛОШКУ И
ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
(1) Одсек за РТГ дијагностику, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 13.00 часова;
(2) Одељење лабораторијске дијагностике, ради
од понедељка до петка од 7.00 до 14.00 часова;
(3) Одсек за микробиолошку дијагностику, ради
од понедељка до петка од 7.00 до 14.00 часова;
11. СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ЗДРАВСТВЕНУ
ДЕЛАТНОСТ-АПОТЕКА
(1) Апотека у Инђији, ради од понедељка до
петка од 7.00 до 20.00 часова, суботом од 7.00 до19.00
часова;
(2) Огранак апотеке у Бешки, ради од понедељка
до петка од 7.00 до 19.30 часова, суботом од 7.00 до 13.30
часова;
(3) Огранак апотеке Нови Сланкамен, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 19.30 часова, суботом од
7.00 до 13.30 часова;
(4) Огранак апотеке Нови Карловци, ради од
понедељка до петка од 7.00 до 13.30 часова, прве и треће
суботе у месецу од 7.00 до 13.30 часова;
(5) Огранак апотеке Крчедин, ради од понедељка
до петка од 7.00 до 13.30 часова, прве и треће суботе у
месецу од 7.00 до 13.30 часова;
(6) Огранак апотеке Марадик, ради понедељком,
уторком, средом и петком од 7.00 до 13.30 часова,
четвртком од 13.00 до 19.30 часова, прве и треће суботе
у месецу од 7.00 до 13.30 часова;
(7) Огранак апотеке Чортановци, ради уторком,
средом, четвртком и петком од 7.00 до 13.30 часова,
понедељком од 13.00 до 19.30 часова, друге и четврте
суботе у месецу од 7.00 до 13.30 часова.
Члан 4.
Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“
Инђија, дужан је да у оквиру утврђеног недељног
распореда рада и радног времена, пружа здравствену
заштиту радом у једној, две или више смена, у складу
са делатношћу здравствене установе, о чему одлуку
доноси директор.
Распоред рада по организационим јединицама
и објектима здравствене установе, утврђује директор
посебном одлуком.
Члан 5.
Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“
Инђија, дужан је да усклади своју организацију и рад са
одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана њеног
ступања на снагу.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 130-267/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1309
На основу члана 146. став 1. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,
81/09, 24/11, 121/12 и 132/14), члана 4. став 4. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11 и 104/16) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 27. новембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист
општине Инђија“ број 3/13, 4/13, 5/13, 4/16 и 21/16) у
члану 26. став 5. мења се и гласи:
„У оквиру летње баште чија је површина
најмање 50m2, може се поставити дечји мобилијар као
и расхладни уређаји, с тим да они могу заузети највише
30% од површине летње баште.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 352-398/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана, 27. новембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА КАО
ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ
САГЛАСНОСТИ ЗА УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ
НА ОБЈЕКТИМА КОЈИ СУ ИЗГРАЂЕНИ НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
I
Ставља се ван снаге Одлука о одређивању
Општинског већа као органа надлежног за давање
претходне сагласности за упис права својине на
објектима који су изграђени на површинама јавне
намене („Службени лист општине Инђија“, број 11/14).
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-432/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1311
На основу члана 112. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 27. новембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Прихвата се Предлог Председника општине
Инђија, број 02-300/2017-I од 15.11.2017. године, да се
приступи промени Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“ број 9/13-пречишћен текст).
Члан 2.
Промене у Статуту општине Инђија, извршиће
се ради усаглашавања са одредбама Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“ број 116/07, 88/09, 104/09,
10/15), у смислу допуне надлежности органа општине
које проистичу из тог закона, као и да се уреде сва друга
питања из надлежности општине у складу са важећим
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законским прописима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-315/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1312
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС, број
129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон) и члана 37.
став 1. тачка 6. Статута општине Инђија – пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана,
27. новембра 2017. године, донела је

Члан 3.
Право на радну одећу и обућу имају запослени
на радним местима, и то:

ПРАВИЛНИК
О СЛУЖБЕНОЈ И РАДНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се радна места
на којима запосленима у Општинској управи, припада
службена и радна одећа и обућа, уређује се њихова врста
и период употребе.
Члан 2.
Право на службену одећу и обућу имају
запослени на радним местима, и то:

Члан 4.
Средства за набавку службене и радне одеће и
обуће обезбеђују се у буџету општине Инђија, у оквиру
финансијских средстава обезбеђених за ту намену
финансијским планом Општинске управе.
Начелник Општинске управе, сваке године
доноси посебан акт у којем одређује радна места и
њима припадајућу врсту и број службене и радне одеће
и обуће из члана 2. и 3. овог правилника, као и њихов
појединачни новчани износ.
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Члан 5.
Материјал, крој и боја летњих и зимских одела
и костима, кошуља, блуза, ешарпи и кравата одређиваће
се приликом њихове набавке.
Приликом набавке одела и костима, на горњем
џепу сакоа, на прикладан начин означиће се грб општине
Инђија.
Члан 6.
Период употребе одеће и обуће из члана 2. и 3.
овог правилника рачуна се од дана предаје запосленом
на коришћење.
Члан 7.
Запослени распоређен на радном месту из члана
2 и 3. овог правилника, дужан је да за време рада носи
службену и радну одећу и обућу и да се стара о њеној
уредности и чистоћи.
Запослени који намерно или из крајње непажње
уништи или оштети, службену и радну одећу или обућу,
дужан је да надокнади штету.
Члан 8.
Запослени којем радни однос престане пре
истека периода употребе одеће и обуће из члана 2. и 3
овог правилника, осим у случају остваривања права на
пензију или смрти, дужан је да одећу и обућу раздужи
код Одељења за општу управу и заједничке послове.
Члан 9.
Набавку службене и радне одеће и обуће врши
Одељење за општу управу и заједничке послове, које
води и евиденцију о задуживању запослених и периоду
употребе одеће и обуће.
Одељење за општу управу и заједничке
послове, дужно је да најмање три месеца пре истека
периода употребе одеће и обуће из члана 2. и 3. овог
правилиника, покрене поступак за набавку нове одеће и
обуће.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о службеној, заштитној и радној
одећи и обући запослених у Општинској управи, број
161-1/2014-IV од 17. 10.2014. године.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 161-1/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број
12/12, 14/14, 10/17 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
НОВИ КАРЛОВЦИ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Статута Месне заједнице Нови Карловци, број: 147,
коју је донео Савет месне заједнице Нови Карловци на
седници одржаној 30. октобра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-291/2017-I-1
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1314
На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број
12/12, 14/14, 10/17 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
КРЧЕДИН
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Статута Месне заједнице Крчедин, број: 226, коју је
донео Савет месне заједнице Крчедин на седници
одржаној 09. новембра 2017. године.
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Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-294/2017-I-1
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1315
На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“
број12/12, 14/14, 10/17 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
НОВИ СЛАНКАМЕН
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута
Месне заједнице Нови Сланкамен, број: 01-89/2017,
коју је донео Савет месне заједнице Нови Сланкамен на
седници одржаној 23. октобра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-295/2017-I-1
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Понедељак 27. новембар 2017.

1316
На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број
12/12, 14/14, 10/17 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Статута Месне заједнице Инђија, број: 279, коју је донео
Савет месне заједнице Инђија на седници одржаној 10.
новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-299/2017-I-1
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1317
На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број
12/12, 14/14, 10/17 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЈАРКОВЦИ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Статута Месне заједнице Јарковци, број: 213, коју је
донео Савет месне заједнице Јарковци на седници
одржаној 10. новембра 2017. године.

Број 26, страна број 1636

Службени лист општине Инђија
II

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-298/2017-I-1
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1318
На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број
12/12, 14/14, 10/17 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЧОРТАНОВЦИ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Статута Месне заједнице Чортановци, број: 180/17, коју
је донео Савет месне заједнице Чортановци на седници
одржаној 07. новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-297/2017-I-1
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Понедељак 27. новембар 2017.
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број
12/12, 14/14, 10/17 и и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЉУКОВО
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Статута Месне заједнице Љуково, број: 213, коју је донео
Савет месне заједнице Љуково на седници одржаној 01.
новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-306/2017-I-1
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1320
На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број
12/12, 14/14, 10/17 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАРАДИК
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Статута Месне заједнице Марадик број: 170, коју је
донео Савет месне заједнице Марадик на седници
одржаној 09. новембра 2017. године.

Број 26, страна број 1637

Службени лист општине Инђија

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-305/2017-I-1
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1321
На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број
12/12, 14/14, 10/17 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕШКА
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Статута Месне заједнице Бешка број: 386, коју је донео
Савет месне заједнице Бешка на седници одржаној 16.
новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-307/2017-I-1
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Понедељак 27. новембар 2017.

1322
На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број
12/12, 14/14, 10/17 и и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Статута Месне заједнице Сланкаменачки Виногради,
број: 133/17, коју је донео Савет месне заједнице
Сланкаменачки Виногради на седници одржаној 13.
новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-308/2017-I-1
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1323
На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општина Срема“,
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број
12/12, 14/14, 10/17 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СТАРИ СЛАНКАМЕН
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута
Месне заједнице Стари Сланкамен, број: 01-99/2017,
коју је донео Савет месне заједнице Стари Сланкамен на
седници одржаној 26. октобра 2017. године.

Број 26, страна број 1638

Службени лист општине Инђија

Понедељак 27. новембар 2017.

II

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-311/2017-I-1
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија

Број: 02-316/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија

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

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

1324
На основу члана 112. став 4. Статута општине
Инђија–пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 27. новембра 2017. године, донела је

1325
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став
3. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017) и
члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општина Инђија“
број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Образује се Комисија за израду нацрта одлуке
о промени Статута Општине Инђија по предлогу
Председника Општине број 02-300/2017-I од 15.11.2017.
године, у коју се именују:
1. Сандра Николић, за председника
2. Александар Банић, за члана
3. Славица Ђукановић Марјановић, за члана
4. Драгана Степановић, за члана
5. Младеновић Александар, за члана.
II
Задатак Комисије је да на темељу резултата
извршене анализе постојећег Статута општине Инђија,
изради нацрт одлуке о измени и/или допуни Статута
општине Инђија, који је усаглашен са Законом о одбрани
и другим релевантним прописима, утврди текст нацрта,
прибави мишљење одборничких група Скупштине
општине Инђија и исти достави предлагачу на даљу
надлежност.
Комисија је дужна да задатак из става 1. ове
тачке изврши најкасније у року од 90 дана.
III
За извршење задатка из тачке II овог Решења
Комисији припада накнада у нето износу од 10.000,00
динара, месечно.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ
I
Јасмина Стошић и Драган Алимпијевић,
разрешавају се дужности члана Школског одбора
Гимназије у Инђији, именовани у састав истог из реда
родитеља Решењем Скупштине општине Инђија, број:
02-167/2014-I од 16.06.2014 и број: 02-415/2016-I од
10.11.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-317/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 26, страна број 1639
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1326
На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број: 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општина Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ
I
Јасмина Тривун и Александра Алексић, именују
се, из реда родитеља за чланове Школског одбора
Гимназије у Инђији.
II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Гимназије у Инђији.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-318/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1327
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став
3. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017) и
члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општина Инђија“
број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
„МИХАЈЛО ПУПИН“ ИНЂИЈА
I
Јадранка Гршић и Драгана Биловус, разрешавају
се дужности члана Школског одбора Техничке школе
„Михајло Пупин“ Инђија, именованe у састав истог из
реда родитеља Решењем Скупштине општине Инђија,

Понедељак 27. новембар 2017.

број: 02-180/2015-I од 19.10.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-319/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1328
На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број: 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општина Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
„МИХАЈЛО ПУПИН“ ИНЂИЈА
I
Јелена Бркић и Горан Мајсторовић, именују се,
из реда родитеља за чланове Школског одбора Техничке
школе „Михајло Пупин“ Инђија.
II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Техничке школе „Михајло
Пупин“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-320/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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1329
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став
3. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017) и
члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општина Инђија“
број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Јован Кљајић, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“
Инђија, који је у састав истог именован из реда
запослених Решењем Скупштине општине Инђија број:
02-310/2014-I од 29.12.2014. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-321/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1330
На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број: 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општина Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
СЕНКА СВИЛАР, именује се, из реда
запослених за члана Школског одбора Основне школе
„Јован Поповић“ Инђија.

Понедељак 27. новембар 2017.
II

Мандат именованог члана траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе „Јован
Поповић“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-322/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1331
На основу члана 117. став 3. Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/17) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина
Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА
I
Бојана Павковић, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе „Петар Кочић“
Инђија, која је у састав истог именована Решењем
Скупштине општине Инђија, број: 02-274/2016-I од
20.07.2016. године, из реда представника јединице
локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-324/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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1332
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став
3. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017) и
члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општина Инђија“
број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА
I
Драгана Ћурчић, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе „Петар Кочић“ Инђија,
именована у састав истог из реда родитеља Решењем
Скупштине општине Инђија, број: 02-159/2014-I од
16.06.2014. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-323/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Понедељак 27. новембар 2017.

1333
На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број: 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општина Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА
I
За чланове Школског одбора Основне школе
„Петар Кочић“ Инђија именују се:
ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА
Бранислава Војновић и
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Драгана Марчета.
II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе „Петар
Кочић“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-325/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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1334
На основу члана 117. став 3. Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/17) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина
Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је

1335
На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број: 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општина Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАЋА ГРУЛОВИЋ“ БЕШКА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАЋА ГРУЛОВИЋ“ БЕШКА

I

I

Весна Батало, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе „Браћа Груловић“
Бешка, која је у састав истог именована из реда
родитеља, Решењем Скупштине општине Инђија, број:
02-151/2014-I од 16.06.2014. године.

Слађана Судар, именује се, из реда родитеља
за члана Школског одбора Основне школе „Браћа
Груловић“ Бешка.

II

Мандат именованог члана траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе „Браћа
Груловић“ Бешка.

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-326/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

II

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-326/2017-I
Дана: 27. новембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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ИНЂИЈА
1336
На основу чл. 28, 43. став 1. и 45. став 2. Одлуке
о Општинској управи општине Инђија („Службени
лист општина Срема“, број 25/08, 23/09, 30/11, 7/12 и
„Службени лист општине Инђија“, број 5/14, 2/15, 22/16
и 14/17),
Начелник Општинске управе општине Инђија
дана, 09. новембра 2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. У циљу благовременог и ефикасног извршавања
службених послова из оквира права и дужности
Општине, поверених послова из надлежности Републике
и АП Војводине, утврђује се право на коришћење
службеног мобилног телефона и признају се трошкови
коришћења у месечном износу за запослене на радном
месту, и то:
(1) Начелник Одељења у износу од 1.500 динара;
(2) Шеф Кабинета Председника општине у износу од
2.500 динара;
(3) Стручно-оперативни послови за потребе
Председника општине у износу од 1.500 динара;
(4) Послови вођења евиденције, одржавања и
управљања возилом – возач Председника општине у
износу од 1.500 динара;
(5) Послови вођења евиденције, одржавања и
управљања возилом у износу од 500 динара;
(6) Возач – достављач у Мeсној канцеларији Бешка у
износу од 500 динара;
(7) Грађевински инспектор у износу од 500 динара;
(8) Комунални инспектор у износу од 500 динара;
(9) Инспектор за друмски саобраћај у износу од 500
динара;
(10) Инспектор за заштиту животне средине у износу
од 500 динара;
(11) Просветни инспектор у износу од 500 динара;
(12) Послови у области инспекцијског надзора у износу
од 500 динара;
(13) Послови набавке у износу од 500 динара;
(14) Послови одбране и цивилне заштите у износу од
500 динара;
(15) Послови одржавања уређаја и инсталација - домар
у износу од 500 динара.
2. Запослени на радним местима из тачке 1. овог решења,
задужују се мобилним телефоном и претплатничком
картицом путем реверса, који садржи: име и презиме
запосленог, назив радног места, марку мобилног
телефона и претплатнички број.
Евиденцију службених мобилних телефона,
прептлатничких картица и корисника води Одељење за
општу управу и заједничке послове.
3. Право на коришћење службеног мобилног телефона
подразумева: доделу мобилног телефона и картице са

Понедељак 27. новембар 2017.

претплатничким бројем, одржавање мобилног телефона
у исправном стању и право плаћања месечног рачуна за
коришћење мобилног телефона у прописаној висини.
4. Висина трошкова коришћења службеног мобилног
телефона прати се месечно.
У случају прекорачења износа наведеног у
тачки 1. овог решења, запослени сам сноси трошкове
изнад одобреног лимита.
Обрачун трошкова из става 2. ове тачке врши
Одељење за финансије, које након утврђивања разлике
између одобреног износа и остварених трошкова,
разлику обуставља од зараде запосленог.
Изузетно од става 2. ове тачке, Одељење за
финансије ће, на основу решења Начелника општинске
управе, признати трошкове паркирања службених возила
путем СМС порука у износу регистрованом мобилним
телефоном и трошкове импулса регистрованих у
ромингу, када су трошкови настали на службеном путу
запосленог.
5. Службени мобилни телефон користи се искључиво за
службене потребе.
Запослени који је задужен службеним мобилним
телефоном, дужан је да буде доступан на службеном
мобилном телефону, без обзира на радно време.
Забрањено је давање на коришћење и послугу
службеног мобилног телефона.
6. Губитак, односно квар мобилног телефона запослени
је дужан, да без одлагања, писмено пријави Одељењу
за општу управу и заједничке послове, које у случају
гутитка мобилног телефона, без одлагања, даваоцу
услуга подноси захтев за забрану коришћења картице.
У случају губитка мобилног телефона и картице
запослени је дужан, да надокнади штету у висини цене
мобилног телефона и картице, као и трошкове коришћења
службеног мобилног телефона до дана пријема пријаве,
уколико су трошкови изнад одобреног месечног износа
који се исплаћује на терет буџета Општине.
7. Запослени је, дужан да по престанку правног основа,
по коме му је додељен, врати службени мобилни телефон
са картицом, с тим што на захтев запосленог, Начелник
општинске управе, може одобрити да запослени картицу
са постојећим бројем телефона може пренети на своје
име.
8. Доношењем овог решења престаје да важи Одлука о
употреби и коришћењу мобилних телефона у службене
сврхе за запослене у Општинској управи („Службени
лист општине Инђија“, број 14/16).
9. Ово решење објавити у „Службеном листу општинe
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 410-154/2017-IV
Дана: 09. новембар 2017. године
Инђија
Начелник,
дипл. правник Александар Банић, с.р.
-------------------------

Број 26, страна број 1644

Службени лист општине Инђија

ИСПРАВКЕ
1337
По сравњењу са изворним текстом утврђено је
да се у Одлуци о утврђивању просечне цене квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2018. годину по зонама на
територији Општине Инђија, објављеној у („Службеном
листу општине Инђија“, број 25/17), поткрала грешка, па
се на основу члана 143.став 3. Пословника Скупштине
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број
12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10, 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, бр. 9/16), даје се
ИСПРАВКА
Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2018. годину по зонама на
територији Општине Инђија
У доњем десном углу Одлуке о утврђивању
просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2018. годину по зонама на територији Општине Инђија,
испред речи: „дипл.правник Александар Банић, с.р.“,
уместо речи: „заменик Председника“ треба да стоје
речи: „начелник Општинске управе“.
Секретар Скупштине,
Драгана Степановић, с.р.
-------------------------

Понедељак 27. новембар 2017.
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