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 На основу члана 35. став 6. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. 
Закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 40. став 1. тачка 5. 
Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број 5/19),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 23. маја 2022. године, доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Просторни план општине Инђија усвојен је 
2012. године и објављен у „Службеном листу општине 
Инђија“, број 7/12.

 Измене и допуне Просторног плана општине 
Инђија су донете од стране Скупштине општине Инђија 
и објављене су у „Службеном листу општине Инђија“, 
број 27/18.

 Овим Изменама и допунама Просторног плана 
општине Инђија (у даљем тексту: Измене и допуне 
Просторног плана) приступило се на основу Одлуке о 
изради Измена и допуна Просторног плана општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/21) 
и Одлуке о измени Одлуке о изради Измена и допуна 
Просторног плана општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, број 13/21) и Програмског задатка 
дефинисаног од стране Општинске управе општине 
Инђија, Одељења за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине. Саставни део 
Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана 
општине Инђија је Решење о приступању изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и 
допуна Просторног плана општине Инђија на животну 
средину које је донело Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине Општинске управе општине Инђија, под бројем 
35-94/2021-IV-02 од дана 06. априла 2021. године.

 Носилац израде Измена и допуна Просторног 
плана је Општинска управа општине Инђија, Одељење 
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине, а послови израде Измена и допуна 
Просторног плана поверени су ЈП „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад (у даљем тексту: Обрађивач), у 

складу са Одлуком о изради Измена и допуна Просторног 
плана.

 Услови и смернице од значаја за израду 
Измена и допуна Просторног плана дати су у планским 
документима вишег реда:
- Регионалном просторном плану Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11),
- Просторном плану подручја посебне намене система 
за наводњавање Срема („Службени лист АПВ“, број 
57/17),
- Просторном плану подручја посебне намене система 
за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист 
АПВ“, број 57/17),
- Просторном плану подручја посебне намене „Фрушка 
гора“ („Службени лист АПВ“, број 8/19),
- Просторном плану подручја инфраструктурног 
коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница) 
(„Службени гласник РС“, број 69/03, 36/10, 143/14 и 
81/15),
- Просторном плану подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд 
- Суботица - државна граница (Келебија) („Службени 
гласник РС“, број 32/17 и 57/19),
- Просторном плану подручја посебне намене 
међународног водног пута Е-80 – Дунав (Паневропски 
коридор VII) („Службени гласник РС“, број 14/15).

 Измене и допуне Просторног плана су циљане 
и односе се на: 
- стварање могућности да се у складу са важећим 
прописима, североисточно од насеља Инђија, северно 
од радне зоне у насељу Инђија, а јужно од радне зоне 
број 15 и источно од радних зона број 9 и 16 изван 
грађевинског подручја насеља, између „пруге за возове 
великих брзина“ и ауто-пута Е-75, формирају нове радне 
зоне (Локација I измена и допуна Плана) и 
- детаљну разраду приступног пута (план регулације, 
парцелације и нивелације) за планирану радну површину 
(локацију) бр. 20, као и услова за директну примену 
Плана на локацији планиране радне површине бр. 20, 
- преиспитивање правила уређења и грађења у оквиру 
зона кућа за одмор (викенд зона), односно стварање 
услова за изградњу туристичких садржаја (винарија, 
хотела и др.) у оквиру свих викенд зона (локација 2 – 
измене у текстуалном делу),
- редефинисање намене простора уз Дунав, источно од 
викенд зоне К1, односно западно од викенд зоне К2 у 
КО Крчедин, из пољопривредног земљишта у зону кућа 
за одмор и дефинисање смерница за даљу урбанистичку 
разраду предметне локације (локација 3),
- редефинисање намене простора уз Марадичку 
раскрсницу (простор у КО Марадик, источно од ДП I 
реда број 22.1, јужно од ДП II реда број 130 и западно 
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од границе катастарске општине) из пољопривредног 
земљишта у зону кућа за одмор и дефинисање смерница 
за даљу урбанистичку разраду предметне локације 
(локација 4).

 Поступак израде Измене и допуне Просторног 
плана спроводи се по скраћеном поступку односно у 
складу са чланом 51б. Закона о планирању и изградњи 
и члановима 72. и 73. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања.

 За потребе израде Измена и допуна Просторног 
плана прибављени су посебни услови за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката од органа, 
посебних организација, имаоца јавних овлашћења и 
других институција који су овлашћени да их утврђују, 
а који су се односили, односно били од интереса за 
Измене и допуне Просторног плана.

 Измене и допуне Просторног плана садрже 
текстуални и графички део.

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

 Локација 1 обухвата делове територије КО 
Инђија, КО Бешка, КО Крчедин и КО Нови Карловци. 
Предметна локација заузима површину североисточно од 
насеља Инђија, северно од радне зоне у насељу Инђија, 
а јужно од радне зоне број 15 и источно од радних зона 
број 9 и 16 изван грађевинског подручја насеља, између 
„пруге за возове великих брзина“ и ауто-пута Е-75.

 Укупна површина локације 1 обухваћене 
оквирном границом обухвата Измена и допуна 
Просторног плана износи око 1199,27 ha.

 Локација 2 обухвата све постојеће и планиране 
зоне кућа за одмор (викенд зоне) дефинисане 
Просторним планом општине Инђија, односно овим 
Изменама и допунама Просторног плана. Укупна 
површина постојећих и планираних зона кућа за одмор 
у општини Инђија износи 3328,25 ha.

 Локација 3 обухвата деo територије у КО 
Крчедин уз Дунав, источно од викенд зоне К1, односно 
западно од викенд зоне К2 и северно од површине 
намењене воћњацима и виноградима (планираних 
плантажа).

 Укупна површина локације 3 обухваћене 
границом обухвата Измена и допуна Просторног плана 
износи око 37,10 ha.

 Локација 4 обухвата деo територије у КО 
Марадик уз Марадичку раскрсницу, источно од ДП I 
реда број 22.1, јужно од ДП II реда број 130 и западно од 
границе катастарских општина Бешка и Марадик.

 Укупна површина локације 4 обухваћене 
границом обухвата Измена и допуна Просторног плана 
износи око 42,98 ha.

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

3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

 Планом регулације су дефинисани елементи 
хоризонталне регулација за површине јавне намене: 
- јавне површине: коридори приступних саобраћајница 
за које је предвиђено утврђивање јавног интереса.

 Планом регулације дефинисане су тачке 
осовинске регулације својим координатама.

Табела 1. Списак координата тачака осовинске 
регулације

Број тачке Y X H
1 7430370.30 4992648.63 116.60
2 7430037.99 4993335.17 120.50
3 7429605.80 4993991.01 126.50
4 7429432.20 4994319.91 127.00
5 7429028.55 4992009.08 117.80
6 7430710.94 4991931.51 113.20

 Планом регулације су дефинисани елементи 
регулационих линија - површине јавне намене: 
регулациона линија по постојећој граници парцеле и 
планирана регулациона линија.

 Планирана регулациона линија дефинисана је 
постојећим и новоодређеним тачкама регулације које су 
одређене својим координатама:

Табела 2. Списак координата новоодређених тачака 
регулације

Број тачке Y X
1 7430353.94 4992665.05
2 7430231.16 4992920.62
3 7429750.65 4993900.96
4 7429722.53 4993933.16
5 7429684.36 4993952.41
6 7429639.55 4993965.02
7 7429617.49 4993973.88
8 7429597.44 4993986.66
9 7429590.29 4993992.09
10 7429571.51 4994011.25
11 7429564.43 4994024.80
12 7429422.03 4994321.47
13 7429437.37 4994328.81
14 7429579.22 4994033.19
15 7429588.07 4994019.90
16 7429604.45 4994002.84
17 7429624.07 4993989.63
18 7429646.03 4993980.84
19 7429688.96 4993968.77
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20 7429709.13 4993961.22
21 7429736.32 4993944.52
22 7429761.49 4993917.47
23 7430358.87 4992650.90
24 7429053.64 4992020.37
25 7429015.45 4992023.13
26 7429001.99 4992016.63

3.2. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

 Планским решењем, на основу прописа о 
експропријацији земљишта, дефинисане су грађевинске 
парцеле површина јавних намена и то следеће 
новоформиране парцеле: А1 и А2 грађевинска парцела 
приступне саобраћајнице.
 На графичком прилогу – „План грађевинских 
парцела”, приказане су грађевинске парцеле површина 
јавне намене, у граници обухвата Плана, са потребним 
аналитичко-геодетским елементима.
 Грађевинске парцеле дефинисане су постојећим 
и новоодређеним граничним тачкама које су одређене 
својим координатама:

Табела 3. Списак координата новоодређених 
граничних тачака грађевинских парцела

Број тачке Y X
1 7430353.94 4992665.05
2 7430231.16 4992920.62
3 7429750.65 4993900.96
4 7429722.53 4993933.16
5 7429684.36 4993952.41
6 7429639.55 4993965.02
7 7429617.49 4993973.88
8 7429597.44 4993986.66
9 7429590.29 4993992.09
10 7429571.51 4994011.25
11 7429564.43 4994024.80
12 7429422.03 4994321.47
13 7429437.37 4994328.81
14 7429579.22 4994033.19
15 7429588.07 4994019.90
16 7429604.45 4994002.84
17 7429624.07 4993989.63
18 7429646.03 4993980.84
19 7429688.96 4993968.77
20 7429709.13 4993961.22
21 7429736.32 4993944.52
22 7429761.49 4993917.47
23 7430358.87 4992650.90
24 7429053.64 4992020.37
25 7429015.45 4992023.13
26 7429001.99 4992016.63

3.3. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

 Планом нивелације су дефинисани елементи 
вертикалне регулације површина јавне намене 
приступних саобраћајница и то:
- коте прелома нивелете саобраћајница; 
- нагиби нивелете саобраћајница.

ПОПИС ПАРЦЕЛА КОЈЕ ПЛАНОМ МЕЊАЈУ 
НАМЕНУ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНОГ У 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

 Планом су одређене парцеле које мењају намену 
из пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште 
и то у:
- Катастарској општини Инђија катастарске парцеле 
број: 6066, 6229, 6158/5, 6298/2, 6298/6, 6298/5, 6298/4, 
6298/3, 6230, 6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6236, 6237, 
6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6109/1, 7754/1 
и 6108;
- Катастарској општини Бешка катастарске парцеле број: 
2296/2, 2295, 2290/1 и 2289;
- Катастарској општини Крчедин катастарске парцеле 
број: 1715/2, 1730/2, 1713/2, 1713/4, 1709/2 и 1797/2 и 
- Катастарској општини Нови Карловци катастарска 
парцела број: 2314.

4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

 У Просторном плану општине Инђија („Сл. лист 
општине Инђија“, број 7/12, 27/18), у текстуалном делу 
Просторног плана, врше се следеће измене и допуне:

 У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ“, у тачки 
„1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО“, у подтачки „1.1. ИЗВОДИ ИЗ 
ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА“, подподтачка „1.1.3. ИЗВОД 
ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ „ФРУШКЕ ГОРА“, мења се и гласи:

„1.1.3. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА 
ГОРА“

 Просторним планом подручја посебне намене 
„Фрушка гора“ (у даљем тексту ППППН „Фрушка гора“) 
обухваћен је део територије општине Инђија. У обухвату 
ППППН „Фрушка гора“ су делови КО Чортановци и КО 
Марадик.

Саобраћајна инфраструктура 

 На делу територије општине Инђија из домена 
саобраћајне инфраструктуре планиранo je:
• побољшање капацитивних могућности државних 
путева1 као основних путних капацитета, повећање 
безбедности и нивоа саобраћајне услуге (ДП бр.21, бр.19, 
ДП бр.100, бр.313), као и побољшање повезаности са 
капацитетима највишег нивоа ауто-путевима Е-75 – ДП 
А1 и Е-70 - ДП А3, који ће нудити виши ниво комфора и 
бољу повезаност овог простора са окружењем. 
• задржавање свих саобраћајних капацитета нижег 
хијерархијског нивоа (општински, атарски, шумски 
и други приступни путеви), уз потребу изградње/
реконструкције и уклапања у нове функционално-

________________________
 1 Донета је Уредба о категоризацији државних путева, у складу са њом је направљена паралела са некадашњим магистралним и регионалним 
путевима: некадашњи М-22 (Е-75) је ДП Iа А1, М-1 (Е-70) је ДП Iа А3, М-21 је ДП Iб реда бр.21, деонице М-18 и М-18.1 су деонице ДП Iб 
реда бр.19.
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саобраћајне матрице овог простора и окружења.
• укључивање потенцијала међународног пловног 
пута реке Дунав, у дестинације транспорта путника 
(потенцијалних посетилаца Националног парка) и 
околних локалитета, путем водних превозних средстава 
и/или интегрално повезивања са осталим облицима 
саобраћаја (изградња прихватних објеката наутичког 
туризма – микролокација Чортановци). 
• задржавање постојећих пруга у оквиру утврђених 
коридора и побољшање експлоатационих параметара 
реконструктивним мерама и изградњом (магистрална 
пруга – пруга великих брзина).
• формирање и развој капацитета немоторних пешачко-
бициклистичких кретања кроз дефинисање коридора 
бициклистичких стаза уз реку Дунав – међународног 
цикло коридора 6, националних цикло коридора уз 
падине Фрушке горе, локалних/међунасељских стаза 
као и тзв. „зелених“, пешачких и бициклистичких стаза 
унутар насеља и локалитета.

Водни објекти за уређење водотока и за заштиту од 
поплава ерозија и бујица

 На подручју Срема нема значајнијих и 
обимнијих радова на уређењу бујичних токова, чак 
ни у случају акумулација за које није изграђен систем 
заштите од ерозије и бујица. Радови заштите од бујичних 
токова и еолске ерозије су изведени само локално за 
заштиту саобраћајница. Прецизних и систематизованих 
података о овим радовима нема, јер су деценијама 
извођени парцијално и многи објекти су одавно ван 
функције и немају више никакав утицај на промену 
стања бујичности. Уз то, обим изведених радова је такав 
да не могу озбиљније утицати на промену ерозионо-
бујичног режима ових токова.

 Заштиту од вода треба посматрати и анализирати 
у складу са коришћењем вода тј. билансом вода у циљу 
успостављања оптималног решења као базе у разради 
економско - техничких решења система за наводњавање.
 Да би се то постигло, заштита од штетног 
дејства вода захтева спровођење следећих анализа:
- уређење водотока и заштита од поплава;
- одводњавање и десалинизација земљишта;
- заштита од ерозије и бујица;
- каналисање насеља и индустрије.

Водни објекти за заштиту од штетног дејства 
унутрашњих вода - одводњавање

 Подручје Срема је подељено на сливна подручја, 
која у суштини представљају системе за одводњавање. 
Системи за одводњавање укључују: каналску мрежу, 
црпне станице и објекте на каналској мрежи, као и 
акумулације. Основна улога ових објеката је заштита од 
унутрашњих вода. 

 На планском подручју постојећи системи 
за одводњавање нису у стању да успоставе и одрже 
оптимални водни режим у земљишту. Да би се 
обезбедили потребни услови за повољан режим мора се 
поћи од одводњавања вишка воде са парцеле и мера која 
на њој треба обезбедити одговарајућим решењима.

 Полазећи од резултата спроведених анализа 
проблема уређења водног режима мелиорационог 

подручја „Срем“, усвојена је концепција решења 
одводњавања којом се предвиђа усклађеност између 
потреба за водом у сврхе наводњавања и одбране од 
сувишних унутрашњих вода различитог порекла. 
Полазни став у изради решења је обезбеђење заштите 
земљишта од сувишних вода на свим површинама 
подручја, њихово брзо одвођење из обрадивог слоја 
земљишта и омогућавање елиминисања појаве високих 
нивоа подземних вода.

 Да би се постигло предложено решење, 
одводњавање укључује прилагођавање природним 
условима на терену и постојећој каналској мрежи 
са објектима, црпним станицама и главним 
инфраструктурним објектима.

 Решење одвођења вишка воде са мелиорационог 
подручја преко црпних станица и/или гравитационо 
у Саву и Дунав, претпоставља коришћење постојеће 
каналске мреже за одводњавање, респектујући 
одржавање у њој толерантно максималне нивое воде. 

 Системи главних канала и каналске мреже 
нижег реда диспозиционо су непромењени и остају као 
основно решење за прихватање вишка воде од падавина 
са парцела, уз истовремено регулисање нивоа подземних 
вода на угроженим површинама. 

 Системе за одводњавање треба димензионисати 
тако да задовоље потребе одвођења меродавног вишка 
воде. Томе мора бити прилагођена каналска мрежа и 
капацитет црпки. Повећање одговарајућег капацитета 
појединих црпних станица уз доградњу каналске мреже 
и дренажних система је перманентан процес који треба 
наставити у складу са развојем хидромелиорационих 
система.

Водни објекти за коришћење вода

 У складу са стратешким опредељењима, 
снабдевање водом највишег квалитета оствариваће се 
развојем регионалних система, из којих ће се снабдевати 
највећи број насеља и само они технолошки процеси у 
којима је неопходна вода највишег квалитета. 

 У свим решењима комплексних водопривредних 
система који користе воду највишег квалитета 
снабдевање становништва увек има приоритет при 
расподели воде на кориснике. 

 Снабдевање насеља водом у планском 
периоду усмериће се на проширење и међусобно 
повезивање регионалних система за снабдевање водом 
становништва.
Код снабдевања индустријских капацитета, који 
продукују веће количине отпадних вода, потребно је 
увести обавезу рационализације потрошње увођењем 
процеса рециркулације, чиме ће се обезбедити 
вишеструка употреба захваћане воде, очување и заштита 
водних ресурса како од загађења, тако и од прекомерне 
експлоатације и исцрпљивања појединих издани.

 Воде које служе за наводњавање земљишта 
морају бити одговарајућег квалитета. У зависности 
од карактеристика земљишта и режима подземних 
вода, наводњавање, по правилу, треба да је у спрези 



Број 5, страна број  133                             Службени лист општине Инђија                             Понедељак 23. мај 2022.

са одводњавањем и општим уређењем мелиоративног 
подручја.

 Такође, треба интензивније користити воду 
за рибарство и спортски риболов, при чему се не 
смеју угрозити основне намене вода. Изградњу 
рибњака планирати на земљиштима непогодним за 
пољопривредну производњу, као и депресијама и 
старачама поред реке.

 Експлоатација грађевинског материјала из 
водотока допушта се искључиво на бази посебних 
пројеката којима се доказује да те активности неће 
имати негативне последице на режим вода, стабилност 
корита, функције речних објеката и водене екосистеме.

Водни објекти за сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних вода и заштиту вода

 Површинске воде, природни и вештачки 
водотокови, изложени су перманентној деградацији 
упуштањем отпадних индустријских и насељских вода. 
Зато се ове отпадне воде морају прихватити и одвести 
до реципијента. На простору Фрушке горе развијаће 
се сепарациони канализациони системи, којима ће се 
посебно одводити фекалне отпадне воде, а посебно 
зауљене атмосферске отпадне воде.

 Основни задатак канализационог система је 
потпуна хидротехничка санитација урбаних простора. 

 Фекални канализациони системи треба да 
прикупе и одведу ван територије све отпадне воде 
формиране при употреби и коришћењу. Канализациони 
системи су у врло уској вези са водоснабдевањем и 
представљају функционалну и органску целину са њим. 
Због тога се канализациони системи морају развијати 
упоредо са развојем система водоснабдевања.

 Индустријске отпадне воде по потреби, 
решаваће се посебним системима. Зависно од врсте 
и типа загађене воде вршиће се њихово претходно 
пречишћавање кроз предтретман, па ће се тек онда 
ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и 
атмосферском отпадном водом.

 Пре упуштања отпадних вода у реципијент 
предвиђа се њихово пречишћавање на централним 
уређајима за пречишћавање отпадних вода. Планом се 
предвиђа да сва насеља са оптерећењем комуналних 
или заједничких индустријских и домаћих отпадних 
вода већих од 5.000 ЕС (еквивалентних становника), 
морају да изграде постројења за биолошки третман у 
предвиђеном року.

 Туристички локалитети и центри ће проблем 
одвођења отпадних вода решавати преко компактних 
мини уређаја за биолошко пречишћавање, или ће се 
отпадне воде евакуисати у бетонске водонепропусне 
септичке јаме које ће се периодично празнити 
аутоцистернама, ангажовањем надлежне комуналне 
организације, а садржај одвозити на депонију. 

 Системи за сакупљање отпадних вода 
обухватају примарну и секундарну канализациону 
мрежу са припадајућим објектима.

 Под системима за одвођење отпадних вода 
подразумевају се и главни одводни колектори, са 
успутним објектима, којима се сакупљене отпадне 
воде доводе до постројења за пречишћавање. У ове 
објекте спадају и транзитни колектори (са припадајућим 
објектима) којим се спајају једно или више насеља са 
циљем њиховог заједничког пречишћавања отпадних 
вода.

 За одвођење атмосферских вода предвиђа се 
изградња кишне канализације, а наједноставније је 
одвођење атмосферских вода у путне јаркове или риголе 
поред саобраћајница. 

 Кишну канализацију конципирати за меродавне 
услове (временски пресек, урбанизованост простора, 
рачунска киша, итд.), а етапно реализовати тако да се 
изграђено рационално уклапа у будуће решење.

 Развој електроенергетске инфраструктуре која 
је у функцији развоја подручја посебне намене треба да 
има укупно смањење негативних утицаја енергетских 
објеката на животну средину, што ће имати позитиван 
утицај на подручје посебне намене.

 У наредном планском периоду снабдевање 
електричном енергијом биће из постојеће и планиране 
20 kV електроенергетске мреже, преко 20/0,4 kV којe је 
потребно обезбедити за планиране садржаје који ће се 
градити у оквиру посебне намене. Електроенергетска 
мрежа за снабдевање планираних садржаја у оквиру 
подручја посебне намене, биће грађена подземно 
кабловским водовима. 

 Дистрибутивна мрежа ће се развијати у складу 
са Средњорочним плановима надлежног предузећа 
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. 

 Предвиђа се потпуни прелазак на 20 kV напонски 
ниво, тј. прелазак са тростепене трансформације 
110/35/10(20) kV на двостепену трансформацију 110/20 
kV, чиме ће бити обухваћена реконструкција свих 
трафостаница 110/35 kV на 110/20 kV, као и 10 kV мрежа 
и припадајуће дистрибутивне трафостанице 10/0,4 kV 
у оквиру посебне намене простора. То подразумева и 
потпуну дигитализацију свих система електронских 
комуникација (фиксна, мобилна, интернет, радио-
комуникација, КДС – кабловски дистрибутивни систем), 
уз обезбеђење довољно капацитета, равномерног развоја 
и целокупне покривености простора и обезбеђивање 
подједнаке доступности свим оператерима.

Термоенергетска инфраструктура

 У подручју посебне намене потрошачи 
топлотне енергије као енергент за производњу исте могу 
користити електричну енергију, чврста и течна горива 
(дрво, пелет, лако лож уље), биогас, ТНГ (течни нафтни 
гас) и природни гас.

 Постојећа гасоводна инфраструктура у подручју 
посебне намене, својим положајем и капацитетом пружа 
могућност даљег ширења и развоја у циљу задовољења 
крајњих корисника на овом простору и шире.

 Нови корисници природног гаса на овом 
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простору могу се прикључити на постојећу гасоводну 
инфраструктуру, изградњом дистрибутивне гасоводне 
мреже од постојеће гасне мреже до потрошача, а у 
складу са условима надлежног дистрибутера за гас, као 
и одредбама важећих правилника који уређују област 
изградње и уређења гасоводне инфраструктуре.

Обновљиви извори енергије

 У оквиру посебне намене могуће је коришћење 
обновљивих извора енергије за производњу електричне 
и топлотне енергије: соларне енергије (постављање 
соларних панела на постојеће и планиране објекте), 
хидрогеотермалне енергије, биомасе и биогаса, а у 
складу са условима заштите природе, ради снабдевања 
енергијом појединачних локалитета.

Услови и мере енергетске ефикасности изградње

 Основне мере за унапређење енергетске 
ефикасности односе се на смањење енергетских 
губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије.

 Реализација планских решења подразумева 
развој и коришћење нових и обновљивих облика 
енергије уз подстицање градитеља и власника објеката 
да примене енергетски ефикасна решења и технологије 
ради смањења текућих трошкова. Са што мање 
утрошене енергије енергетески ефикасном градњом 
треба обезбедити удобан и комфоран боравак у објекту 
у свим временским условима.

 Повећање енергетске ефикасности обезбедити 
кроз:
- изградњу пешачких и бициклистичких стаза, за потребе 
обезбеђења комуницирања између центара и смањења 
коришћења моторних возила;
- подизање зеленила, уличног и уз ваннасељске путне 
коридоре (смањује се загревање тла и ствара се природни 
амбијент за шетњу, вожњу бицикла и друге начине 
кретања);
- пројектовање и позиционирање зграда према 
климатским аспектима, изложености сунцу и утицају 
суседних објеката, подизање зелених кровова, као 
компензација окупираном земљишту;
- изградњу малих система за производњу енергије 
унутар планираних комплекса, на бази обновљивих 
извора енергије (сунце, геотермалне воде, и др.) и 
изградњом даљинских или централизованих система 
грејања и хлађења. 

Заштита животне средине

 Стратешко опредељење развоја подручја 
посебне намене усмерено је на реализацију мера заштите 
у оквиру тростепеног режима заштите у Националном 
парку и његовој заштитној зони, услове коришћења 
осталих природних вредности и на санацију, заштиту 
и унапређење природних и радом створених вредности 
животне средине, уз очување изворности и идентитета 
овог подручја.

 У контексту заштите природних ресурса 
(вода, ваздух и земљиште) на простору посебне 
намене, предвиђене су одређене мере и активности, 
чијом реализацијом ће се зауставити њихова даља 

деградација, а унапредити квалитет животне средине 
овог подручја. То подразумева планирање и одрживо 
коришћење природних ресурса, добара и обновљивих 
извора енергије са успостављањем интегралног 
система управљања и контроле животне средине путем 
мониторинга за ваздух, воду и земљиште у јединицама 
локалне самоуправе које су у обухвату Просторног плана, 
биомониторинга у заштићеном подручју и мониторинга 
буке (уз државне путеве).

 Радови у оквиру заштићеног подручја који нису 
забрањени, као и радови у његовој непосредној близини, 
подлежу обавезној изради Студије о процени утицаја 
на животну средину, полазећи од одредаба Закона 
о процени утицаја на животну средину. Одређеније 
услове, као правила реда и понашања корисника и 
посетилаца на заштићеном подручју, утврдиће Управљач 
посебним актом, а по претходно прибављеним условима 
и мишљењу Покрајинског завода за заштиту природе. 

 За планске документе у заштићеним природним 
добрима израђује се стратешка процена утицаја на 
животну средину.

 За објекте на подручју заштићеног природног 
добра и у непосредној близини заштићеног добра, 
инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу 
Захтевом за одређивање потребе израде студије процене 
утицаја на животну средину у складу са Законом о 
процени утицаја на животну средину.

 Због велике еколошке вредности Националног 
парка, на подручју посебне намене забрањена је 
изградња севесо постројења односно комплекса.

Ратна разарања/Одбрана земље

 У зависности од процене степена угрожености, 
планирање и уређење простора за потребе одбране 
земље, подразумева предузимање одговарајућих 
просторних и урбанистичких мера на усаглашавању 
просторног развоја, а у циљу обезбеђења услова за 
потребе деловања и извршење одбране. 

Заштита природе

 На подручју Националног парка „Фрушка гора“ 
као природног добра I категорије утврђени су режими 
I, II и III степена заштите. На локалитетима који се 
налазе у обухвату Плана успостављени су II и III степен 
заштите.

 На основу циљева ППППН „Фрушка гора“ 
неопходно је унапређење и побољшање општих 
еколошких услова у заштићеним подручјима, посебно 
на простору Националног парка и стварање услова за 
њихово коришћење у складу са условима заштите, као 
и унапређење и побољшање општих еколошких услова 
на простору станишта, подручја која су планирана за 
заштиту и еколошких коридора, ради стварања услова 
за развој специфичних функција, у складу са условима 
заштите и одрживим развојем.

 Концепт заштите Националног парка 
подразумева очувањe темељних природних вредности, а 
остварује се утврђивањем и спровођењем заштите, која 
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је заснована на степену очуваности, потреби спровођења 
управљачких активности и могућностима одрживог 
развоја. 

 Изузетне вредности и угроженост природних 
простора, усмеравају концепт заштите ка интегралном 
очувању не само шумских станишта на централном 
простору Фрушке горе, него и степских, шумостепских 
и водених станишта на мањим просторним целинама на 
северним и јужним падинама Фрушке горе.

 Имајући у виду да се у окружењу Националног 
парка налазе насеља са целокупном инфраструктуром, 
производним погонима, обрадивим површинама и другим 
објектима, успостављена је заштитна зона Националног 
парка. Основни циљ успостављања заштитне зоне је да 
се смањи ниво деградације природних станишта, као и 
да се обезбеди проходност и функционисање еколошких 
коридора од којих су најбројније и најзначајније долине 
фрушкогорских потока. Успостављањем заштитне 
зоне такође се омогућује боља контрола и спречавање 
активности којима се угрожавају природне вредности 
(криволов, одлагање отпада и др.).

 Еколошки коридори заједно са еколошки 
значајним подручјем „Фрушка гора и Ковиљски рит“ 
чине део еколошке мреже. Заштиту еколошке мреже 
спроводити на основу Уредбе о еколошкој мрежи, 
којом се обезбеђује спровођење мера заштите ради 
очувања предеоне и биолошке разноврсности, одрживог 
коришћења и обнављања природних ресурса и добара 
и унапређења заштићених подручја, типова станишта и 
станишта дивљих врста.“

 Смернице за спровођење ППППН „Фрушка 
гора“ за подручје обухватају: За посебну намену 
дефинисану другим просторним плановима подручја 
посебне намене која се налази у подручју обухвата 
ППППН „Фрушка гора“, примењују се ти просторни 
планови подручја посебне намене, уз обавезну примену 
мера заштите дефинисаних ППППН „Фрушка гора“.

 У подручју обухвата ППППН „Фрушка гора“ 
обавезна је израда одговарајућег планског документа 
за линијску инфраструктуру, а према Рефералној карти 
број 4 – Карта спровођења из ППППН „Фрушка гора“.
У поглављу „I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ“, у тачки „1. 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО“, у подтачки „1.1. ИЗВОДИ ИЗ 
ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА“, после подподтачке „1.1.5. 
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА 
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО ПУТА 
Е-75, СУБОТИЦА-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА)“, додају 
се подподтачке „1.1.6. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 
ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА 
(КЕЛЕБИJА)“, „1.1.7. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА 
ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА“, „1.1.8. ИЗВОД ИЗ 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
„ИСТОЧНИ СРЕМ“ и „1.1.9. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
МЕЂУНАРОДНОГ ВОДНОГ ПУТА Е-80 ДУНАВ“, које 
гласе: 

„1.1.6. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ 
КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - 
СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИJА) 

III ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА И ПРОПОЗИЦИЈЕ 
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

1. Општа концепција и пропозиције просторног развоја

Деоница Стара Пазова - Нови Сад 

 Техничка решења за реконструкцију, 
модернизацију и изградњу двоколосечне пруге за 
мешовити путнички и теретни саобраћај на овој 
деоници су у складу са концептом модернизације целе 
пруге. Пројектна брзина износи 200 km/h уз ограничења 
у урбанизованим подручјима: 160 km/h на делу Сремски 
Карловци - Петроварадин (km 62+200-70+200) и 100 
km/h на делу Петроварадин - Нови Сад (km70+200-
76+501)-подручје чвора Нови Сад.

 На основу детаљних карактеристика коридора 
пруге у погледу: топографије, геолошко - геотехничких 
услова, зона заштите, намене површина и положаја 
насеља, положаја постојеће и планиране саобраћајне и 
техничке инфраструктуре, услова за изградњу тунела 
„Чортановци“, урбанистичких услова на подручју 
општина Стара Пазова, Инђија, Сремски Карловци и 
града Новог Сада, планирана је траса нове двоколосечне 
пруге. 

 Траса двоколосечне пруге пројектована је са 
техничким параметрима за брзине: 
- 200 km/h на делу Стара Пазова - распутница Карловачки 
виногради; 
- 160 km/h на делу Карловачки виногради - Петроварадин; 
- 100 km/h на делу Петроварадин - Нови Сад; 

 Дужина планиране трасе електрифициране 
двоколосечне пруге краћа је од трасе постојеће 
једноколосечне пруге за око 1,0 km и износи 40,44 
km. На деоници двоколосечне пруге Стара Пазова - 
Нови Сад предвиђене су три станице из саобраћајних 
разлога: Инђија, Бешка и Петроварадин, а само за 
потребе путника станица Сремски Карловци. Станице 
Инђија, Сремски Карловци и Петроварадин задржане 
су на постојећим локацијама и реконструисане, а 
станица Бешка је пројектована на новој локацији. На 
међустаничном растојању Бешка - Петроварадин, 
пројектована је колосечна „А“ веза, где је пројектована 
Распутница Карловачки виногради која повезује 
индустријску зону „Просјанице“ преко саобраћајног 
транспортног отпремишта Карловачки виногради са 
двоколосечном пругом. Станица Карловачки виногради 
задржава локацију на постојећој једноколосечној прузи у 
функцији опслуживања индустријске зоне „Просјанице“ 
и повезана је са двоколосечном пругом преко распутнице. 
Планска решења која обухватају стратешки утврђену 
трасу, модернизацију, реконструкцију и изградњу пруге 
за брзину 200km/h, у складу са законски дефинисаним 
прописима, представљају стечене планске обавезе у 
даљој планско - техничкој разради простора и у том 
погледу имају обавезујући карактер. 
 Дата планска решења представљају смернице 
за израду техничке и планске документације, којом ће 
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се за ову деоницу дефинисати елементи за директно 
спровођење.

IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

1. Правила уређења 

1.2. Железничка мрежа и објекти

- Пружни појас - је земљишни појас са обе стране пруге, 
у ширини од 8 m, у насељеном месту 6 m, мерећи од осе 
крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни 
простор у висини од 14 m. Пружни појас обухвата и 
земљишни простор службених места (станица, укрсница, 
стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који 
обухвата све техничко - технолошке објекте, инсталације 
и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута; 
- Граница пружног појаса - представља регулациону 
линију железничког подручја, односно границу између 
железничког земљишта и суседног земљишта. Граница 
пружног појаса се утврђује тако да пружни појас осим 
конструкције доњег строја и припадајућих делова као 
што су елементи за одводњавање, објекти за заштиту 
животне средине и други обухвати и слободну траку за 
одржавање, доградњу и замену наведених елемената и 
објеката унутар пружног појаса. 
- Инфраструктурни појас - је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 25 m, мерећи од 
осе крајњих колосека који функционално служи за 
употребу, одржавање и технолошки развој капацитета 
инфраструктуре. У инфраструктурном појасу, осим у 
зони пружног појаса, изузетно се могу градити објекти 
који нису у функцији железничког саобраћај, а на основу 
издате сагласности управљача инфраструктуре, која 
се издаје у форми решења, и уколико је изградња тих 
објеката предвиђена урбанистичким планом локалне 
самоуправе која прописује њихову заштиту и о свом 
трошку спроводи прописане мере заштите тих објеката. 
- Заштитни пружни појас - је земљишни појас са обе 
стране пруге у ширини од 100 m, рачунајући од осе 
крајњих колосека. У заштитном пружном појасу на 
удаљености 50 m од осе крајњег колосека, или другој 
удаљености у складу са посебним прописом, не могу 
се градити објекти као што су рудници, каменоломи у 
којима се користе експлозивна средства, индустрија 
хемијских и експлозивних производа, постројења и 
други слични објекти. 

V - 3. Смернице за спровођење Плана

 План се директно спроводи на основу планских 
прешења, правила уређења простора и правила 
грађења објеката, која су усклађена са правилима из 
важећих ПДР за изградњу пруге (Одлуком о изради 
Плана дефинисаних као стечена обавеза), на делу 
који је утврђен као земљиште потребно за изградњу 
железничких комплекса.

 План који и даље важи је и План детаљне 
регулације реконструкције, модернизације и изградње 
двоколосечне пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 
граница Мађарске, деоница Стара Пазова - Нови Сад, 
на подручју општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број 6/17).

1.1.7. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 
СРЕМА 

 Хидро мелиорациони систем (ХМС) Срема 
просторно је подељен на пет делова:
1. Део система: Западни Срем - доња зона (ЗД);
2. Део система: Источни Срем - доња зона (ИД);
3. Део система: Западни Срем - горња зона (ЗГ);
4. Део система: Источни Срем - горња зона (ИГ);
5. Део система: Источни Срем - средња зона (ИС).

 Решење наводњавања делова система ЗД, ИД 
и дела ИС базира се на постављању низа устава на 
постојећој мрежи за наводњавање чиме се стварају 
услови за акумулисање воде у каналима. Ове каналске 
акумулације задржавају део унутрашњих вода Срема 
и са додатним количинама воде из спољних ресурса 
(Дунав и Сава), задовољавају предвиђене потребе за 
водом пољопривредних култура. Решење наводњавања 
делова система ЗГ и ИГ базирано је на изградњи 
спољних црпних станица на Дунаву и дистрибуцији тако 
обезбеђене воде до међусобно повезаних фрушкогорских 
акумулација.

 Целине и подцелине које су обрађене у 
Претходној студији оправданости са Генералним 
пројектом наводњавања Срема, конципиране су тако да 
дозвољавају формирање сепаратних подсистема који ће 
независно функционисати од остатка сис

 У складу са правилима уређења, правила 
грађења се примењују само за садржаје у подручју 
посебне намене, дакле за постојеће објекте и изградњу 
потисних цевовода који су планирани у склопу парцела 
земљишта јавне намене, а који ће се реализовати 
директном применом овог Просторног плана. За остале 
садржаје у склопу подручја посебне намене ће се 
реализација вршити даљом разрадом (ПДР, УП). Сви 
остали садржаји, који су у обухвату овог Просторног 
плана, а изван су подручја посебне намене, ће се 
реализовати на основу одговарајућих просторних и 
урбанистичких планова.

 Спровођење и разрада Просторног плана ће се 
спроводити на следећи начин:
- За подручје посебне намене:
I директно спровођење;
II обавезна израда ПДР;
III израда одговарајућег планског (ПДР) или 
техничког документа (УП), уколико је потребно 
дефинисати грађевинско подручје и/или намену 
простора и/или регулацију и правила уређења и 
грађења. ПДР се ради у случајевима када је неопходно 
дефинисати земљиште јавне намене и нову регулацију, а 
УП у случајевима када је потребно разрадити комплексе 
код којих се не врши разграничење јавног земљишта од 
земљишта остале намене;
- За простор ван подручја посебне намене (примена 
важећих ППО и урбанистичких планова у деловима који 
нису у супротности са овима Просторним планом).

I За потребе извођења радова на постојећим објектима 
система и за изградњу планираних потисних цевовода 
могуће је директно спровођење Плана.
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II За потребе изградње планираног система за 
наводњавање у циљу повезивања планираних објеката 
(акумулација, канала, црпних станица, цевовода, устава, 
тунела, разних објаката на укрштањима) у систем, и 
његовог даљег развијања, обавезна је израда планова 
детаљне регулације за:

1.1.8. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ 

 Регионални водоводни систем „Источни Срем“ 
представља скуп објеката који чине следеће елементе 
будућег РВС „Источни Срем“:
- извориште подземне воде са низом захватних цевастих 
бунара на левој обали Саве;
- систем за прикупљање и транспорт сирове воде;
- постројење за прераду воде за пиће „Хртковачка драга“ 
и
- дистрибутивни систем за транспорт воде.

 Сви урбанистички планови који су на подручју 
посебне намене, примењују се у деловима у којима нису 
у супротности са овим Просторним планом.

 За просторне целине (на пољопривредном, 
шумском, водном и грађевинском земљишту) које су у 
обухвату Просторног плана, али изван подручја посебне 
намене, задржава се постојећа намена и примењују се 
важећи просторни и урбанистички планови. 
 У оквиру подручја посебне намене издвојене су 
три просторне целине: 
Целина 1 – Извориште РВС, 

Целина 2 – Дистрибутивна мрежа и објекти РВС и
Целина 3 – Дистрибутивна мрежа и објекти локалних-
општинских система.

 У складу са правилима уређења, правила 
грађења се примењују само за садржаје у подручју 
посебне намене, дакле за објекте и мрежу РВС „Источни 
Срем“, који ће се реализовати директном применом 
овог Просторног плана. За остале садржаје у склопу 
подручја посебне намене ће се реализација вршити 
даљом разрадом (ПДР, УП). Сви остали садржаји, 
који су у обухвату овог Просторног плана, а изван су 
подручја посебне намене, ће се реализовати на основу 
одговарајућих просторних и урбанистичких планова.“ 

1.1.9. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
МЕЂУНАРОДНОГ ВОДНОГ ПУТА Е-80 ДУНАВ

 Просторни план подручја посебне намене 
међународног водног пута Е-80 Дунав се преклапа 
са овим Просторним планом у општини Инђија – КО: 
Стари и Нови Сланкамен, Бешка, Крчедин Чортановци. 
Планска решења из Плана инфраструктурног коридора 
међународног водног пута Е-80 се примењују и не 
уграђују у Измене и допуне Просторног плана.“

 У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „1. 
ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у 
подтачки „1.2. БИЛАНС НАМЕНЕ ПРОСТОРА“, врше 
се следеће измене:

 - мењају се табеле број 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10, тако да гласе:

 
 

 
 

„Табела 2. Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје општине Инђија 2010. 
године до 2030. године  

 
Ред. 
бр 

Намена простора 2010. година 2030. година 
Р (ha) % P (ha) % 

1. Пољопривредно земљиште 26.215,95 68,66 23.393,31 62.24 
 обрадиво пољопривредно земљиште 25.433,88  22.531,55  
 воћарско-виноградарске зоне 364,38  364,38  
 воћњаци и виногради – плантаже 417,69  1.444,21  
 пољопривредно земљиште резервисано за 

проширење радне зоне 
  372,65  

2. Шумско земљиште 2.400,39 6,26 2.400,39 6,26 
 шуме и шумско земљиште 2.400,39  2.400,39  

3. Грађевинско земљиште 8.036,80 20,40 9.900,22 25,74 
 грађевинско подручје насеља 4.138,29  4.272,70  
 радне зоне ван грађ. подручја насеља 75,69  1.575,73  
 зоне спортско рекреативних и 

туристичких садржаја ван насеља 
 

31,02 
  

25,83 
 

 викенд зона 3.248,17  3.328,25  
 Саобраћајна инфраструктура 

- државни пут I реда 
- државни пут II реда 
- општински путеви 
- магистрална железничка пруга 
- железничка пруга 

426,43 
 
 

 697,08  

4. Водно земљиште 1.802,57 4,68 2.218,79 5,76 
 река Дунав 1.529,71  1.529,71  
 потоци и канали 248,92  248,92  
 микроакумулације  23,94  440,16  

УКУПНО 1+2+3+4 38.455,71 100 38.455,71 100 
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Табела 3. Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје К.О. Инђија 
 

Ред. 
бр 

Намена простора 2010. година 2030. година 
Р (ha) % P (ha) % 

1. Пољопривредно земљиште 2.751,64 58,95 1.808,04 39,14 
 обрадиво пољопривредно земљиште 2.747,49  1.473,14  
 воћарско-виноградарске зоне -  -  
 воћњаци и виногради - плантаже  4,15  4,15  
 Пољопривредно земљиште резервисано за 

проширење радне зоне 
-  330,75  

2. Шумско земљиште 57,34 1,22 57,34 1,22 
 шуме и шумско земљиште 57,34  57,34  

3. Грађевинско земљиште 1.855,75 39,49 2.799,35 59,30 
 грађевинско подручје насеља 1.809,95  1.809,95  
 радне зоне ван грађевинских подручја 

насеља 
15,80  836,19  

 Саобраћајна инфраструктура 
- државни пут I реда 
- обилазница 
- општински путеви 
- магистрална железничка пруга 
- железничка пруга 

30,0 
25,31 

- 
2,67 

- 
2,02 

 153,21 
31,46 
29,66 

5,45 
84,62 

2,02 

 

4. Водно земљиште 16,27 0,34 16,27 0,34 
 потоци и канали 16,27  16,27  

УКУПНО 1+2+3+4 4.681,00 100 4.681,00 100 
 
Табела 4. Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје К.О. Чортановци 
 

Ред. 
Бр 

Намена простора 2010. година 2030. година 
Р (ha) % P (ha) % 

1. Пољопривредно земљиште 1.054,88 31,35 769,97 23,38 
 обрадиво пољопривредно земљиште 1.030,68  588,97  
 воћарско-виноградарске зоне -  -  
 воћњаци и виногради - плантаже  24,20  181,45  

2. Шумско земљиште 1.039,09 30,05 1.039,03 31,54 
 шуме и шумско земљиште 1.039,09  1.039,03  

3. Грађевинско земљиште 1.096,99 30,90 1.219,10 37,00 
 грађевинско подручје насеља 185,05  213,00  
 радне зоне ван грађевинских подручја 

насеља 
4,89  9,93  

 викенд зона 876,17  871,69  
 зона спортско-рекреативних и 

туристичких садржаја ван насеља 
   

5,48 
 

 Саобраћајна инфраструктура 
- државни пут I реда 
- општински путеви 
- магистрална железничка пруга 
- железничка пруга 

30,88 
3,41 
7,50 

- 
19,97 

 119,00 
3,41 

11,04 
84,58 
19,97 

 

4. Водно земљиште 266,44 7,70 266,44 8,08 
 река Дунав 239,07  239,07  
 потоци и канали 27,37  27,37  

УКУПНО 1+2+3+4 3.457,40 100 3.294,54 100 
 
Табела 5. Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје К.О. Бешка 
 

Ред. 
Бр 

Намена простора 2010. година 2030. година 
Р (ha) % P (ha) % 

1. Пољопривредно земљиште 3.473,49 73,90 3199,60 65,61 
 обрадиво пољопривредно земљиште 3.424,79  2949,51  
 воћарско-виноградарске зоне 17,52  17,52  
 воћњаци и виногради - плантаже  31,18  190,67  
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Ред. 
Бр 

Намена простора 2010. година 2030. година 
Р (ha) % P (ha) % 

 пољопривредно земљиште резервисано за 
проширење радне зоне 

  41,90  

2. Шумско земљиште 317,81 6,74 317,81 6,52 
 шуме и шумско земљиште 317,81  317,81  

3. Грађевинско земљиште 679,04 14,21 1067,33 21,89 
 грађевинско подручје насеља 341,09  350,28  
 неформално насеље Бешка  -  28,50  
 радне зоне ван грађевинских подручја 

насеља 
-  345,82  

 викенд зона 178,58  178,58  
 
 
 

Саобраћајна инфраструктура 
- ауто пут 
- државни пут I реда 
- обилазница 
- општински путеви 
- магистрална железничка пруга 
- железничка пруга 

159,37 
78,3 
8,48 

- 
12,86 

- 
59,73 

 164,15 
78,3 
8,48 
2,97 

14,67 
59,73 

- 

 

4. Водно земљиште 242,98 5,15 291,44 5,98 
 река Дунав 208,86  208,86  
 потоци и канали 34,12  34,12  
 микроакумулација  -  48,46  

УКУПНО 1+2+3+4 4.713,32 100 4876,18 100 
Табела 6. Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје К.О. Крчедин (део) 
 

Ред. 
бр 

Намена простора 2010. година 2030. година 
Р (ha) % P (ha) % 

1. Пољопривредно земљиште 3.904,94 67,79 3.490,73 60,78 
 обрадиво пољопривредно земљиште 3.864,93  3.148,75  
 воћарско-виноградарске зоне -  -  
 воћњаци и виногради - плантаже  40,01   341,98  
 пољопривредно земљиште резервисано за 

проширење радне зоне 
  32,12  

2. Шумско земљиште 474,01 8,25 474,01 8,25 
 шуме и шумско земљиште 474,01  474,01  

3. Грађевинско земљиште 1.058,50 18,63 1.178,62 20,53 
 грађевинско подручје насеља 363,71  363,71  
 радне зоне ван грађевинских подручја насеља 9,33    66,82  
 викенд зона 657,17  694,26  
 зона спортско-рекреативних и 

туристичких садржаја ван насеља 
  5,19  

 Саобраћајна инфраструктура 
- ауто пут 
- општински путеви 

23,35 
10,35 

13,0 

 27,95 
10,35 
17,60 

 

 комунална површина - депонија  4,94  38,17  
4. Водно земљиште 305,74 5,33 599,72 12,44 
 река Дунав 297,27  297,27  
 потоци и канали 8,47  8,47  
 Микроакумулација -  293,98  

УКУПНО 1+2+3+4 5.743,19 100 5.743,19 100 
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Табела 7. Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје К.О. Марадик 
 

Ред. 
бр 

Намена простора 2010. година 2030. година 
Р (ha) % P (ha) % 

1. Пољопривредно земљиште 2.456,74 78,79 2.320,94 74,61 
 обрадиво пољопривредно земљиште 2.146,28  1.667,59  
 воћарско-виноградарске зоне 204,11  204,11  
 воћњаци и виногради - плантаже  106,35  449,24  

2. Шумско земљиште 185,51 5,96 185,51 5,96 
 шуме и шумско земљиште 185,51  185,51  

3. Грађевинско земљиште 413,93 13,49 549,73 17,67 
 грађевинско подручје насеља 141,01  141,01  
 радне зоне ван грађевинских подручја 

насеља 
-  84,21  

 зоне спортско рекреативних и 
туристичких садржаја ван насеља 

11,17  11,17  

 викенд зона 218,82  261,81  
 Саобраћајна инфраструктура 

- државни пут I реда 
- државни пут II реда 
- обилазница 
- општински путеви 

42,93 
35,19 

6,52 
- 

1,22 

 51,53 
35,24 

6,52 
1,43 
8,34 

 

4. Водно земљиште 54,82 1,76 54,82 1,76 
 потоци и канали 44,79  44,79  
 микролокација  10,03  10,03  

УКУПНО 1+2+3+4 3.111,00 100 3.111,00 100 
„ 
 
„ 
Табела 10. Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје К.О. Љуково 
 

Ред. 
бр 

Намена простора 2010. година 2030. година 
Р (ha) % P (ha) % 

1. Пољопривредно земљиште 3.336,2 90,68 3.326,01 88,79 
 обрадиво пољопривредно земљиште 3.336,2  3.326,01  
 воћарско-виноградарске зоне -  -  
 воћњаци и виногради - плантаже  -  -  

2. Шумско земљиште 28,85 0,76 28,85 0,76 
 шуме и шумско земљиште 28,85  28,85  

3. Грађевинско земљиште 342,31 7,11 352,50 9,0 
 грађевинско подручје насеља 197,03  210,75  
 радне зоне ван грађевинских подручја насеља 37,82  47,04  
 викенд зона 11,97  11,97  
 Саобраћајна инфраструктура 

- државни пут I реда 
- државни пут II реда 
- обилазница 
- општински путеви 
- железничка пруга 

53,73 
- 

5,77 
- 

4,19 
43,77 

 82,74 
8,16 
5,77 

12,93 
12,11 
43,77 

 

4. Водно земљиште 54,64 1,45 54,64 1,45 
 потоци и канали  40,73  40,73  
 микроакумулација  13,91  13,91  

УКУПНО 1+2+3+4 3.762,00  3.762,00  
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- у петом пасусу, прва алинеја мења се и гласи:
 „- Укупно пољопривредно земљиште ће се 
смањити за 2279,64 ha тако да ће учешће овог земљишта 
у укупном износити 62,24%, а повећаће се неплодно 
земљиште за 1863,42 ha односно заузимаће 25,74%. 

- девети пасус мења се и гласи:
 „На подручју општине Инђија су поред 
постојећих „викенд зона“ које заузимају 3.248,17 ha 
планиране и две нове локације исте намене (укупне 
површине 80,08 ha) што укупно чини 3328,25 ha 
намењених за зоне кућа за одмор.“

 У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „2. 
ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ 
ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА“, у подтачки 
„2.4. ГЕОЛОШКИ РЕСУРСИ“, додаје се четврти пасус, 
који гласи:
 „Оверене резерве подземних вода налазе се на 
лежишту изворишта слецијалне болнице „Др Боривоје 
Гњатић“ из Старог Сланкамена, лежишту изворишта 
„ИТ парка“ у Инђији, лежишту изворишта „Вlack Oak 
Devolopments“ у Инђији (бушотина FРI-1/Н), лежишту 
извориште „Максим БГ“ д.о.о. у Инђији (бушени бунари: 
Б-1, Б-2, Б-3 и Б-4) и лежишту извориште специјалне 
болнице „Др Боривоје Гњатић“ у Старом Сланкамену 
(бунар БСЛ-2). Лежиште термалне воде предузећа 
„НИС“ а.д. Нови Сад са овереним билансним резервама 
налази се на локалитету налазишта Инђија (бушотина 
Инђ-1/Н).“

 У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „5. 
ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА 
И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ 
ПРОСТОРА“, после другог пасуса, додају се нови трећи 
и четврти пасус, који гласе: 

 „Подручје општине Инђија се налази у оквиру 
издвојене туристичке дестинације Нови Сад-Фрушка 
Гора и Сремски Карловци, као значајно фрушкогорско 
виногорје. Туристички развој заснива се на значајним 
ресурсима пре свега великим виноградарским 
површинама које представљају основу развоја винарства 
и винског туризма. 

 На простору општине Инђија, на површинама 
постојећих и планираних викенд зона могућа је 
изградња објеката у функцији развоја туризма (винарије 
са смештајним капацитетима-вински хотели, мотели или 
комбинације хотелских производа базираних на вину/
гастрономији) са одређеним туристичким садржајима 
(нпр. локалне гастро-сувенирнице и трговине,винске 
продавнице/вински барови), који ће употпунити развој 
туризма на простору Општине и позитивно утицати на 
даљу изградњу имиџа регије као туристички атрактивног 
простора.“
 Досадашњи пасуси 3-11, постају пасуси 5-13.

 У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у 
тачки „6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА, ПОВЕЗИВАЊЕ 
СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ 
МРЕЖАМА“, у подтачки „6.2. ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА“, у поднаслову „Снабдевање 
водом“, после петог пасуса, додаје се нови шести пасус, 
који гласи:

 „Тренутно стање водоводних мрежа и изворишта 
по насељима у општини Инђија је такво, да исте не би 
могле да поднесу било какво значајније проширење, у 
смислу физичке покривености територије и количине 
потребне воде, што проостор на локацијама обухваћен 
овим Изменама и допунама свакако јесте. У циљу 
омогућавања водоснабдевања на наведеним локацијама 
(локације од 1 до 4), а без угрожавања стабилности 
водоснабдевања становниђтва у насељима општоне 
Инђија, потребно је:
• реконструисати постојеће водоводне мреже, продужити 
их и изградити нове; и
• реконстрисати постојеће изворишта, проширити их и 
по потреби изградити нова.“ 

 У подтачки „6.2. ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА“, у поднаслову „Хидротехничке 
мелиорације (одводњавање и наводњавање)“, после 
петог пасуса, додају се нови шести и седми пасус, који 
гласе:

 „Простор обухваћен овим Изменама и допунама 
је део система наводњавања „Источни Срем-горња зона“ 
који је у саставу Хидро мелиорационог система Срема, 
а за који је урађен Просторни план подручја посебне 
намене система за наводњавање Срема (Сл. лист АПВ 
бр.). Према том плану, концепција наводњавања дела 
система „Источни Срем-горња зона“ је да се повежу 
пројектована акумулација Патка и постојеће акумулације 
Шелевренац, Добродол, Борковац, Међеш и Кудош. 
За повезивање ових објеката Генералним пројектом 
предвиђени су цевоводи, а ППППН је дефинисао 
генерални правац траса ових цевовода, док ће се 
одговарајући детаљи (заобилажење препрека, шахтови 
за ваздушне вентиле и муљне испусте, регулациони 
затварачи, мерно регулациона опрема итд.) дефинисати 
на детаљнијим нивоима планирања и пројектовања. 
Свака значајнија промена дужине цевовода производи 
другачије губитке енергије воденог тока дуж цевовода, 
у односу на пројектом дефинисане. 

 Минимална дебљина надслоја земље изнад 
горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0 m. Приликом 
паралелног вођења цевовода или његовог укрштања 
са постојећим објектима инфраструктурних мрежа 
треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална 
одстојања. Такође, ППППН прописује успостављање 
обостраних појасева заштите доводних и примарних 
цевовода ширине по 2,5 m од спољне ивице цеви са 
режимом забране изградње објеката, одвијања и развоја 
активности које могу да загаде земљиште и/или угрозе 
безбедност и одржавање цевовода. У овим заштитним 
коридорима није дозвољена било каква градња. 
Укрштања са другом инфраструктуром се врше под 
углом од 90° по важећим прописима и нормативима.“

 Досадашњи пасуси 6-18. постају пасуси 8-20.

 У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у 
тачки „6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА, ПОВЕЗИВАЊЕ 
СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ 
МРЕЖАМА“, у подтачки „6.3. ЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки „6.3.1. 
ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА“, додају се пасуси 
3-6, који гласе:
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 „За снабдевање природним гасом локалитета 
североисточно од насеља Инђија, северно од радне зоне 
у насељу Инђија, а јужно од радне зоне број 15 и источно 
од радних зона број 9 и 16 изван грађевинског подручја 
насеља, између „пруге за возове великих брзина“ и 
ауто-пута Е-75, уз даљу урбанистичку разраду (израду 
плана детаљне регулације), планирана је изградња 
транспортног гасовода притиска већег од 16 bar и ГМРС 
за снабдевање фабрике Toyo Tires у Инђији и ГМРС за 
снабдевање будућих потрошача који се могу појавити 
на овој локацији. Планирани транспортни гасовод ће 
се прикључи на постојећи транспортни гасовод МГ-04, 
односно на транспортни систем ЈП“Србијагас“-а.

 На овој локацији ЈП „Ингас“ Инђија не поседује 
изграђену гасну мрежу, у близини се налазе разводни 
гасоводи притиска 6-12 бар и то: на левој страни 
пута Инђија- Н.Карловци, челични гасовод пречника 
ДН150/ПН16 и на левој страни пута за индустријску 
зону на локацији 15, такође челични гасовод пречника 
ДН150/ПН16. За снабдевање природним гасом нових 
индустријских потрошача на овој локацији потребно је 
изградити нови гасовод и нову гасну станицу (МРОС), 
јер у постојећим гасоводима нема довољно слободних 
капацитета за снабдевање гасом већих индустријских 
потрошача који се очекују на овој локацији. 

 У постојећим викенд зонама и то: Стари 
Сланкамен, Марадички крст, Чортановци и Бешка - 
дунавска обала, у овом тренутку постоји изграђена 
полиетиленска гасна мрежа притиска 2-4 бар, којом се 
снабдевају потрошачи у викенд зонама. 
 Гасна мрежа је углавном изведена од ПЕ цеви 
мањег пречника ПЕ 32 и ПЕ 40 и стога није погодна за 
напајање гасом већих комуналних објеката. У осталим 
викенд постојећим зонама Јарковци, Марадик, Крчедин, 
Сл.Виногради, као и планираним викенд зонама ЈП 
Ингас нема изведену гасну мрежу.

 Гасна мрежа у овим викенд зонама се може 
извести повезивањем на постојећу месну гасну мрежу 
насеља или изградњом нових челичних гасовода средњег 
притиска уколико има захтева за већим количинама 
природног гаса.“

 У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у 
тачки „6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА, ПОВЕЗИВАЊЕ 
СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ 
МРЕЖАМА“, у подтачки „6.3. ЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА“, наслов подподтачке „6.3.2. 
НАФТОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА И МИНЕРАЛНЕ 
СИРОВИНЕ“, мења се и гласи: „6.3.2. МИНЕРАЛНЕ 
СИРОВИНЕ“.

 Прва и друга алинеја бришу се.

 Досадашње алинеје 3-12, постају алинеје 1-10.

 После 10. алинеје, додају се 11. и 12. алинеја, 
које гласе:
“- Предузећу Toyo Tire Serbia д.о.о., према Решењу 
Покрајинског секретаријата за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај, одобрена су геолошка 
истраживања подземних вода на локалитету Извориште 
Toyo Tire Serbia К.П. 7949 КО Инђија - истражни простор 

број 6190.
- Експлоатација термоминералне воде од стране 
предузећа BLACKOAK LAND д.о.о. Београд, врши се 
на локалитету експлоатационог простора изворишта 
термоминералних вода „BLACKOAK LAND“ у Инђији.“
 
 У поглављу II ПЛАНСКИ ДЕО, у тачки 
„6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА, ПОВЕЗИВАЊЕ 
СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ 
МРЕЖАМА“, у подтачки „6.3. ЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки „6.3.4. 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“, после 
првог пасуса додају се нови други, трећи и четврти 
пасуси, који гласи:

 „За планиране нове радне садржаје, радне зоне 
већих капацитета, напајање електричном енергијом, у 
складу са потребама планирана је трансформаторска 
станица 400/110 kV, која ће бити прикључена на 
постојећи 400 kV преносни вод, у складу са условима 
надлежног оператора мреже преносног система 
електричне енергије.

 На подручју обухвата Просторног плана налази 
се преносна мрежа у власништву „Електромрежа 
Србије” АД, и то:
- 110 kV далековод 104/6 ТС Инђија-ТС Нови Сад 6,
- 220 kV далековод 217/1 ТС Обреновац-ТС Нови Сад 3,
- 400 kV далековод 406/1 ТС Нови Сад 3-РП Младост,
- 400 kV далековод 450 РП Младост-ТС Нови Сад 3.

 У складу са Планом инвестиција и Планом 
развоја преносног система за период од 2021. год. до 
2030. год. „Електромрежа Србије“ АД, планирано је:
- Спуштање северног дела 220 kV далековод 
217/1 ТС Обреновац-ТС Нови Сад 3 на 110 kV напонски 
ниво и увођење у ТС Инђија 2 и у 110 kV постројење ТС 
Нови Сад 3, чиме ће се остварити директна веза између 
ТС Инђија 2 и ТС Нови Сад 3;
- ТС 400/110 kV Београд 50 се повезује на 
преносни систем по принципу улаз-излаз на далековод 
400 kV далековод 450 РП Младост-ТС Нови Сад 3.“

 Досадашњи пасуси 2-11, постају пасуси 5-14. 

 У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „7.  
ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ПРЕДЕЛА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА, 
ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА“ у подтачки „7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА“, тачка „2. Део 
Националног парка „Фрушка гора““, мења се и гласи:

„2. Део Националног парка „Фрушка гора“ 

 У обухвату Плана налази се део Националног 
парк „Фрушка гора“ који је заштићен Законом о 
националним парковима са режимима заштите I, II и 
III (првог, другог и трећег) степена и својом заштитном 
зоном.

 У оквиру Националног парка налазе се следећа 
природна добра: „Чортановачка шума“, и „Акумулација 
Јарковац“.
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3. Предео изузетних одлика „Аде и одсеци код 
Сланкамена“ 

 ПИО „Аде и одсеци код Сланкамена“ је подручје 
стављено под заштиту у циљу очувања значајних 
предела и природних вредности.

4. Споменик природе „Лесни профил код Старог 
Сланкамена“

Станишта заштићених и строго заштићених врста и 
еколошки коридори

 У обухвату Плана налазе се следећа станишта 
заштићених и строго заштићених врста од националног 
значаја:
- „Кошевац“ (ИНЂ06а, ИНЂ06ц);
- „Патка бара и поток Будовар“;
- „Акумулација Јарковац“(ИНЂ11);
- „Ива Сурдук ка Сланкамену“ (ИНЂ15а, ИНЂ15б);
- „Дунавски лесни одсек“ (ИНЂ16а, ИНЂ16б, ИНЂ16ф, 
СТП01а);
и међународни еколошки коридор – река Дунав.

Подручја еколошке мреже Републике Србије која су 
од међународног значаја:
- Емералд подручје „Фрушка Гора RS0000007“;
- Међународно значајно подручје за биљке (IPA/
Important Plant Area) - „Фрушка гора и Ковиљско - 
петроварадински рит“;
- Међународно значајно подручје за птице (IBA/Important 
Bird Area) - „Дунавски лесни одсек (RSOl8IBA)“.“

 У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „7.  
ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ПРЕДЕЛА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА, 
ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА“, подтачка „7.4. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА“, мења се и 
гласи:

„Непокретна културна добра од изузетног значаја 

 На територији Општине Инђија, а у обухвату 
Измена и допуна Просторног плана Општине Инђија, 
налазе се следећа непокретна културна добра од 
изузетног значаја: 
- део Друге зоне заштите Просторно културно историјске 
целине од изузетног значаја Фрушка гора са манастирима 
и другим споменицима („Службени гласник РС“, број 
16/90 и „Службени лист АПВ“, број 8/19), обухвата 
КО Чортановци до замишљене осовине реке Дунав 
са насељем Чортановци, КО Бешка до замишљене 
осовине реке Дунав са насељем Бешка, КО Крчедин до 
замишљене осовине реке Дунав са насељем Крчедин, 
северни део КО Нови Сланкамен до замишљене осовине 
реке Дунав са насељем Нови Сланкамен, северни део КО 
Стари Сланакамен до замишљене осовине реке Дунав са 
насељем Стари Сланкамен и КО Марадик са насељем 
Марадик;
- Место битке код Сланкамена 1691. године
Место битке код Сланкамена 1691. године налази 
се на ободу насеља Стари Сланкамен на територији 
Општине Инђија, на адреси улица Споменичка код 
броја 94, на парцели 2006 KO Стари Сланкамен у 
статусу непокретног културног добра – знаменитог 

места од изузеног значаја (Решење Покрајинског завода 
за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 02-206/1-69 
од 27.03.1969. године и Одлука Скупштине Републике 
Србије бр. 224 од 26.11.1990. - („Службени гласник РС“, 
број 16/90 од 03.12.1990. године);
 Заштићена околина споменика културе 
обухвата катастарске парцеле број 725/1, 725/2, 725/3, 
725/4, 726, 727/1, 727/2, 727/3, 730, 610/8, 610/11, 610/12, 
617/1, 617/2, 618, 619/1, 619/2, 619/3, 619/4, 1712/4, 1713, 
1741/1, 1741/2, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747 KO 
Стари Сланкамен у приватној својини, кат. парцеле 
610/6 и 610/10 KO Стари Сланкамен у јавној и државној 
својини, кат. парцелу 610/9 KO Стари Сланкамен у 
јавној својини и кат. парцелу 1708 KO Стари Сланкамен 
у државној својини као и делове кат. парцеле 589/2 KO 
Стари Сланкамен у приватној својини и кат. парцеле 
860, 2007/1, 2007/2 KO Стари Сланкамен у државној 
својини који су у контакту и наспрам набројаних парцела 
(Евиденциони лист бр. 293 од 13.08.2021.);
- Црква Св. Николе Стари Сланкамен - споменик културе 
од изузетног значаја - („Службени гласник РС“, број 
16/90) (Решење Завода за заштиту и научно проучавање 
споменика културе НРС бр. 1333/48).

Непокретна културна добра, евидентиране 
непокретности и добра под претходном заштитом

ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ, 
САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ, ОБЈЕКТИ ГРАЂАНСКЕ 
АРХИТЕКТУРЕ

ИНЂИЈА:

1. Просторно културно-историјска целина Центар 
насеља Инђија у статусу евидентиране непокретности – 
ев. лист 282 од 08.07.2020. – Сремске новине бр. 3098 од 
15.07.2020. коју чине:
* следећа непокретна културна добра: 
- Црква Ваведења Пресвете Богородице у Инђији (СК 
1280, Српска православна црква Ваведења Пресвете 
Богородице) на адреси Цара Душана бр. 6 на парцели 
75/1 КО Инђија (Решење ЗЗСКСМ 112 od 07.05.1970. 
и Одлука Извршног већа Скупштине АП Војводине 
бр. 633-7/91 од 12.12.1991. – „Службени лист АПВ“ 
број 28/91) у статусу непокретног културног добра – 
споменика културе од великог значаја;
- Римокатоличка црква Светог Петра у Инђији (СК 1281, 
Римокатоличка црква Светог Петра) на адреси Војводе 
Степе бб на катастарској парцели 216 КО Инђија 
(Решење ЗЗСКСМ 264/76 од 24.01.1977. и Одлука 
Извршног већа Скупштине АП Војводине бр. 633-7/91 
од 12.12.1991. – „Службени лист АПВ“ број 28/91) 
у статусу непокретног културног добра – споменика 
културе од великог значаја; 
- Кућа Ђорђа Војиновића у Инђији (на адреси Цара 
Душана бр. 3 на катастарској парцели 64 (Решење 
ЗЗСКСМ 179 од 05.08.1976.) у статусу непокретног 
културног добра – споменика културе; 
- Споменик Подунавском партизанском одреду, на 
адреси Трг слободе на парцели 80 КО Инђија (решење 
ЗЗСКСМ 190/77 од 19.02.1979.) са границом непосредне 
близине 100 м у правцу север-југ, исток–запад у статусу 
споменика културе;
* као и следећи објекти са споменичким вредностима: 
- Зграда на адреси Војводе Степе бр. 4 на парцели 228/1 
КО Инђија, 
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- Зграда на адреси Војводе Степе на парцели 229/1 КО 
Инђија, 
- Зграда на адреси Војводе Степе бр. 8 на парцели 230 
КО Инђија, 
- Зграда на адреси Војводе Степе некадашњи бр. 22 (број 
дела парцеле 1) на парцели 2479 КО Инђија, 
- Зграда на адреси Војводе Степе некадашњи бр. 24 (број 
дела парцеле 2) на парцели 2479 КО Инђија, 
- Зграда на адреси Војводе Степе некадашњи бр. 28 (број 
дела парцеле 3 и 4) на парцели 2479 КО Инђија, 
- Зграда на адреси Војводе Степе некадашњи бр. 30 (број 
дела парцеле 13), на парцели 2479 КО Инђија, 
- Зграда на адреси Војводе Степе бр. 34 на парцели 2476 
КО Инђија, 
- Зграда на адреси Војводе Степе бр. 36 на парцели 
2470/2 КО Инђија (Електровојводина доо), 
- Зграда на адреси Војводе Степе бр. 40 на парцели 2468 
КО Инђија, 
- Зграда на адреси Војводе Степе (Жупни двор) на 
парцели 218/1 КО Инђија, 
- Зграда на адреси Душана Јерковића бр. 1 - ОШ „Душан 
Јерковић“ на парцели 213 КО Инђија (на адреси је само 
објекат 1), 
- Зграда на адреси Војводе Степе бр. 17а на парцели 
2069 КО Инђија, 
- Зграда на адреси Војводе Степе бр. 17 на парцели 2070 
КО Инђија, 
- Зграда на адреси Војводе Степе бр. 19а (на парцели 
2071/1 КО Инђија) и 19 (на парцели 2072/1 КО Инђија), 
- Зграда на адреси Војводе Степе бр. 21 на парцели 2073 
КО Инђија, 
- Зграда на адреси Војводе Степе бр. 23 на парцели 2075 
КО Инђија, 
- Зграда Скупштине општине Инђија на адреси Цара 
Душана на парцели 1/2 КО Инђија (објекат бр. 2); 
* са заштићеном околином коју чине следеће парцеле у 
јавној својини: 74, 75/2, 64, 2476, 213, 228/11, 1/2, 2470/3 
и 2466 испод дела 1 КО Инђија, у државној својини: 1/1, 
80, 2470/2 и 2468 КО Инђија, у мешовитој својини: 65, 
75/1, 215, 216, 225, 227, 228/1, 228/4, 228/5, 228/6, 228/7, 
228/8, 228/10, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 230, 231/1, 2479, 
218/1, 218/2, 219/1, 219/4, 2067/2, 2069 и 2480 КО Инђија 
и у приватној својини: 226, 228/2, 228/3, 228/9, 228/12, 
228/13, 2070, 2071/1, 2072/1, 2073, 2075, 2080/1 и 2477 
КО Инђија;
2. Железничка станица Инђија на парцелама 3614 и 3615 
КО Инђија у статусу добра под претходном заштитом.

БЕШКА:

1. Просторна културно-историјска целина „Центар села 
Бешка“ у статусу добра под претходном заштитом. У 
састав Целине улазе: 
* следећа непокретна културна добра: 
- Црква Св. Ваведења у Бешки (СК 1279 Српска 
православна црква Ваведења Богородице) на адреси 
Кнеза Милоша бр. 1 на парцели 916 КО Бешка у статусу 
споменика културе од великог значаја (Решење Завода 
за заштиту споменика културе Сремска Митровица 
бр. 86 од 13.06.1973. године и Одлука Извршног већа 
Скупштине АП Војводине бр. 633-7/91 од 12.12.1991. 
године – „Службени лист АПВ“, број 28/91);
- Парохијски дом на адреси Кнеза Милоша бр. 3 на 
парцели 914 КО Бешка у статусу споменика културе;

* као и објекти грађанске архитектуре са споменичким 
вредностима: 
- Објекат у Улици Кнеза Милоша бр. 5 на парцели 913 
КО Бешка, 
- Објекат у Улици Кнеза Милоша бр. 11 на парцели 903 
КО Бешка, 
- Објекат у Улици Кнеза Милоша бр. 13 на парцели 902 
КО Бешка, 
- Објекат у Улици Кнеза Милоша бр. 8 на парцели 451/2 
КО Бешка, 
- Објекат у Улици Кнеза Милоша бр. 18 на парцели 460 
КО Бешка, 
- Објекат у Улици Кнеза Милоша бр. 20 на парцели 461 
КО Бешка, 
- Објекат у Улици Кнеза Милоша бр. 22 на парцели 465 
КО Бешка, 
- Зграда некадашње општине (месна канцеларија) на 
адреси Краља Петра I бр. 1 на парцели 2 КО Бешка, 
- Зграда Поште на адреси Краља Петра I бр. 5 на парцели 
8 КО Бешка, 
- Земљорадничка задруга Бешка на адреса Краља Петра 
I бр. 7 на парцели 15 КО Бешка,
- Објекат у Улици Краља Петра I бр. 8 - родна кућа 
академске сликарке Данице Јовановић на парцели 1149 
КО Бешка, 
- Објекат у Улици Краља Петра I бр. 12 на парцели 1153 
КО Бешка, 
- Објекат на адреси Цара Душана бр. 5 - Стара школа на 
парцели 1138/1 КО Бешка, 
- Објекат на адреси Карађорђевој бр. 5 на парцели 443/3 
КО Бешка, 
* као и: 
- Спомен плоча на стадиону Спротског друштва 
„Хајдук“, Карађорђева бр. 1, 
- Споменик палим борцима и жртвама фашистичког 
терора – хол Дома културе, Карађорђева бр. 1, 
- Биста Стевана Дороњског испред Дома културе, 
Карађорђева бр. 1.
2. Просторна културно-историјска целина Старо језгро 
села Бешка у статусу добра под претходном заштитом, 
коју чине:
* следећи објекти са споменичким вредностима: 
- Објекат на адреси Тргу Данице Јовановић бр. 19 - стара 
караула на парцели 303 КО Бешка, 
- Објекат у Фрушкогорској улици бр. 2 на парцели 195 
КО Бешка, и 
- Објекат у Фрушкогорској улици бр. 7 на парцели 191 
КО Бешка. 
3. Објекат на адреси Краља Петра I бр. 34 (апотека) на 
парцелама 1174/4 и 1175/1 КО Бешка, у статусу добра 
под претходном заштитом;
4. Објекат на адреси Краља Петра I бр. 54 на парцели 1195 
КО Бешка у статусу добра под претходном заштитом;
5. Објекат на адреси Краља Петра I бр. 58 на парцели 1198 
КО Бешка у статусу добра под претходном заштитом;
6. Објекат на адреси Краља Петра I бр. 68 на парцели 
1209 КО Бешка у статусу добра под претходном 
заштитом;
7. Објекат на адреси Краља Петра I бр. 82 на парцели 
1229 КО Бешка у статусу добра под претходном 
заштитом;
8. Објекат на адреси Краља Петра I бр. 84 на парцелама 
1230/1 и 1230/2 КО Бешка у статусу добра под 
претходном заштитом;
9. Објекат на адреси Фрушкогорска бр. 41 на парцели 163 
КО Бешка у статусу добра под претходном заштитом.
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ЈАРКОВЦИ:

1. Летњиковац породице Пејачевић у Јарковцима 
- споменик културе (Одлука Владе РС 05 број 633-
8394/2021 од 16.09.2021. године „Службени гласник РС“, 
број 90/21) на адреси Ивана Милутиновића број 153, на 
катастарској парцели број 147/1 КО Љуково, заштићена 
околина споменика културе обухвата катастарске 
парцеле број 147/1, 147/2, 147/4, 147/6 и 147/5 (улица) 
наспрам парцеле 147/1 КО Љуково.

КРЧЕДИН:

1. Просторно културно-историјска целина центар насеља 
Крчедин у статусу добра под претходном заштитом коју 
чине: 
* следећа непокретна културна добра: 
- Црква Светог Николе у Крчедину (СК 1282 Српска 
православна црква Светог Николе) на адреси Наде 
Јаношевић бр. 1А, на кп 701 КО Крчедин, у статусу 
споменика културе од великог значаја, заједно са делом 
зоне заштићене околине кп 701, 702, 704/1, 704/2 442/70, 
442/71, 442/72, 442/73, 1963/2, 1964/3, 1965/3, 1966/3, 
1968/3, 1969/3, 1978/8 КО Крчедин; 
- Војнограничарска зграда у Крчедину (СК 1140) на 
адреси Уче Зековића бр. 1, на кп 487/1 КО Крчедин, 
у статусу споменика културе од великог значаја, са 
заштићеном околином коју чине кп 487/1 и 487/2 КО 
Крчедин; 

* као и објекти са споменичким вредностима: 
- Објекат парохијског дома на адреси Наде Јаношевић 
бр. 3 на парцели 702 КО Крчедин; 
- Објекат старе школе на адреси Уче Зековића бр. 2 на 
парцели 699/2 КО Крчедин; 
- Сеоска кућа на адреси Уче Зековића бр. 9 на парцелама 
495/1 и 495/2 КО Крчедин;
- Сеоска кућа на адреси Уче Зековића бр. 17 на парцели 
506 КО Крчедин; 
- Сеоска кућа на адреси Уче Зековића бр. 23 на парцели 
517 КО Крчедин. 
Целина обухвата следеће катастарске парцеле и објекте: 
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) наспрам наведених парцела и парцела 
1320 (улица Наде Јаношевић) наспрам наведених 
парцела све КО Крчедин.

ЉУКОВО:

 Нема непокретних културних добара, 
евидентираних непокретности и добара под претходном 
заштитом.

МАРАДИК:

1. Српска православна црква Светог Саве (СК 1284) на 
адреси Фрушкогорска бр. 26 на кп 242 КО Марадик у 
статусу споменика културе од великог значаја;
2. Зграда Месне заједнице, Цара Душана бр. 1 на парцели 
277/1 КО Марадик у статусу добра под претходном 
заштитом;
3. Кућа са ајнфортом, ул. Цара Душана бр. 7 и 7а на 

парцелама 281/1 и 281/2 КО Марадик у статусу добра 
под претходном заштитом;
4. Кућа Барањска бр. 17 на парцели 842 КО Марадик у 
статусу добра под претходном заштитом;
5. Зграда на углу Кертизове и Барањске на парцели 834/1 
КО Марадик, на адреси Кертизова бр. 2 и Барањска бр. 1 
КО Марадик у статусу добра под претходном заштитом;
6. Кућа Кертиова бр. 9 на парцели 756 КО Марадик у 
статусу добра под претходном заштитом;
7. Кућа Кертизова бр. 28 на парцели 817 КО Марадик у 
статусу добра под претходном заштитом.

НОВИ КАРЛОВЦИ:

1. Црква Сретења у Новим Карловцима (Српска 
православна црква Сретења Господњег) на адреси 
Главна бр. 1 на парцели 1257 КО Нови Карловци у 
статусу споменика културе;
2. Парохијски дом, ул. Главна бр. 3 кп 1256 КО Нови 
Карловци у статусу добра под претходном заштитом;
3. ОШ „Слободан Бајић Паја“, Главна бр. 31. кп 1227 
КО Нови Карловци у статусу добра под претходном 
заштитом.

НОВИ СЛАНКАМЕН:

1. Римокатоличка црква Светог Михајла (СК 1285) у 
Новом Сланкамену у статусу непокретног културног 
добра – споменика културе од великог значаја, на адреси 
Цара Душана бр. 140, на парцелама 264 и 265 КО Нови 
Сланкамен. 
Границу непосредне близине овог споменика чине 
спољне ивице парцела 264, 265 и 266 КО Нови 
Сланкамен;

2. Просторно културно-историјска целина Трг др Ђорђа 
Натошевића, Нови Сланкамен у статусу евидентиране 
непокретности – ев. лист бр. 126 од 04.04.2019. (Сремске 
новине бр. 3036 од 08.05.2019.) обухвата следеће 
парцеле и објекте: 1324, 502, 1478, део парцеле 1011 КО 
Нови Сланкамен наспрам парцела 502, 581, 662 и 661 
КО Нови Сланкамен, део парцела 1012 и 1013 КО Нови 
Сланкамен.

СТАРИ СЛАНКАМЕН:

1. Римокатоличка црква Светог Николе Бискупа, 
Доситеја Обрадовића бр. 1, на парцели 128 КО Стари 
Сланкамен у статусу добра под претходном заштитом;
2. Специјална болница „Др Боривоје Гњатић“ некадашњи 
Велики хотел на парцели 33 КО Стари Сланкамен и мали 
хотел на парцели 35 КО Стари Сланкамен – Бања слано 
купатило, Боривоја Гњатића бр. 50 у статусу добра под 
претходном заштитом са заштићеном околином коју 
чине парцеле са објектима: 36, 34/2, 33, 32 и део парцеле 
28/1 наспрам парцеле 34/2, све КО Стари Сланкамен;
3. Зграда у др Боривоја Гњатића бр. 18 на парцели 103 
КО Стари Сланкамен у статусу добра под претходном 
заштитом;
4. Зграда у др Боривоја Гњатића бр. 23 на парцели 204 
КО Стари Сланкамен у статусу добра под претходном 
заштитом;
5. Зграда у др Боривоја Гњатића бр. 31 на парцели 208/1 
КО Стари Сланкамен у статусу добра под претходном 
заштитом;
6. Светионик на обали Дунава, лева обала Дунава 
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кп 333/6 КО Стари Сланкамен у статусу добра под 
претходном заштитом.

ЧОРТАНОВЦИ:

1. Црква Светог Николе у Чортановцима (СК 1288, 
Српска православна црква Светог Николе) на адреси 
Маршала Тита бр.36 Чортановци на парцелама 72/1, 
72/2 и 73 КО Чортановци у статусу споменика културе 
од великог значаја;
2. Вила Станковић код Чортановаца, потес Караш, у 
статусу евидентираног добра, ев. лист 291 од 26.07.2021. 
коју чине следеће парцеле и објекти: 992/2, 996, 998, 
997, 995 и 999 КО Чортановци, и заштићена околина 
у чији састав улазе следеће парцеле и објекти: 985, 
984/2, 983/2, 944/3, 1000, 1001, 1002, 1004, 1009/1, 1012, 
3281/1, 3281/2, 3281/3, део парцеле 947 наспрам парцела 
979, 985, 991 и 995, део парцеле 3267 наспрам парцела 
3281/3 и 3280, затим парцеле 990/2, 1003, 3325/2, 984/1, 
983/1, 982/1, 982/2, 981/3, 980/2, 980/1, 979, 3281/4, 3280, 
1008/2, 943/1, 943/2, 943/3, 943/4, 943/5, 942/4, 942/5, 
944/1, 944/2, 945/1, 946/2, 946/3, 946/4 и 946/5 све у КО 
Чортановци - у обухвату Измена и допуна Просторног 
плана.
 Вила Станковић код Чортановаца се налази у 
другој зони заштите Просторно културно историјске 
целине од изузетног значаја Фрушка гора са манастирима 
и другим споменицима („Службени гласник РС“, број 
16/90 и „Службени лист АПВ“, број 8/19).
 Евидентирано добро Вилу Станковић код 
Чортановаца чине следећи објекти са споменичким 
вредностима: улазна пријавница са водоторњем на 
парцелама 991, 997, 996, 995 и 992/2 КО Чортановци, 
вила са базеном и терасом на парцелама 998 и 999 
КО Чортановци, као и пејзажно парковско уређење 
дворишта које обухвата целокупни део евидентираног 
добра на парцелама: 991, 992/2, 996, 998, 997, 995 и 999 
КО Чортановци.

ОБЈЕКТИ НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА

СТАРИ СЛАНКАМЕН:

1. Кућа Ђорђа Натошевића у Старом Сланкамену у 
улица Ђорђа Натошевића бр. 18 катастарска парцела 
број 215 КО Стари Сланкамен, (СК 1286) Решење Завода 
за заштиту споменика културе – Сремска Митровица 
број 191/75 од 18.06.1976. године и „Службени лист АП 
Војводине“, број 28/91;
2. Кућа у улици Стјепана Радића бр. 3, катастарска 
парцела број 130/4 КО Стари Сланкамен (СК 1563), 
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска 
Митровица број 116 од 19.12.1973. године.

ЈАРКОВЦИ:

1. Бирошке зграде у улици Ивана Милутиновића 
бр. 106, 114-116, 122, 124-126 Евиденциони лист број 
189 од 21.05.2020. године, катастарска парцела број: 
169/4, 169/5, 169/6, 169/8, 169/9, 169/10, 169/14 КО 
Љуково, заштићену околину чине спољне ивице парцела 
број 169/4, 169/5, 169/6, 169/8, 169/9, 169/10, 169/14 КО 
Љуково.

КРЧЕДИН:

1. Сеоска кућа улици Цара Душана бр. 36, Евиденциони 
лист број 186 од 21.05.2020. године, катастарска парцела 
броj 301 KO Крчедин, заштићену околину чине спољне 
ивице парцеле број 301 КО Крчедин.

МАРАДИК:

1. Сеоска кућа у улици Вука Караџића бр. 41, 
Евиденциони лист број 187 од 21.05.2020. године, 
катастарска парцела броj 537 KO Марадик, спољне 
ивице парцеле број 537 KO Марадик.

НОВИ КАРЛОВЦИ:

1. Капела на водице Св. Марка Апостола, Евиденциони 
лист број 188 од 21.05.2020. године, катастарска парцела 
број 2529 КО Нови Карловци, заштићену околину чине 
спољне ивице парцела број 2529, 2530, 2528 КО Нови 
Карловци.

МЕМОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКСИ, СПОМЕНИЦИ 
И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И СПОМЕНИЦИ КОЈИ 
УЖИВАЈУ ЗАШТИТУ ПРЕМА ЗАКОНУ О РАТНИМ 
МЕМОРИЈАЛИМА

 Сва доле набројана добра у насељеним местима 
Бешка, Крчедин, Марадик, Нови Сланкамен, Стари 
Сланкамен и Чортановци као и добра на подручју 
Националног парка Фрушка гора део су Просторно-
културно-историјске целине од изузетног значаја: 
Фрушка гора са манастирима и другим споменицима 
(„Службени гласник РС“ бр. 16/90 од 03.12.1990. године) – 
 друга зона заштите.

БЕШКА:

Непокретно културно добро и добро које ужива заштиту 
као ратни меморијал:
- Споменик стрељаним мештанима села Бешка, на 
сеоском гробљу, улица Иве Андрића бб – споменик 
културе од значаја - (кат. парцеле 1313/1, 1313/2 и 1314 
К.О. Бешка) (Одлука Владе РС бр. 633-609/98-22 од 
20.02.1998. године, „Службени гласник РС“, број 8/98).

Добра која уживају претходну заштиту и заштиту 
као ратни меморијали (група добара у категорији 
меморијални комплекси, споменици и спомен обележја):
- Споменик палим борцима у подножју брега Калакача 
крај села, у атару села 45°09’15.1”N 20°05’31.1”E;
- Спомен плоче посвећене палим борцима и жртвама 
фашистичког терора у холу зграде Дома културе, улица 
Карађорђева бр. 1;
- Спомен плоча на згради железничке станице, улица 
Бранка Радичевића бр. 14;
- Биста Стевана Дороњског Фрање испред зграде Дома 
културе, угао улица Карађорђева и Кнеза Милоша;
- Спомен плоча на стадиону Спортског друштва „Хајдук“ 
на фасади зграде клуба, према игралишту, улица Кнеза 
Милоша бр. 1.
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ИНЂИЈА:

Непокретна културна добра и добра која уживају 
заштиту као ратни меморијали: 
- Спомен обележје палим борцима и жртвама 
фашистичког терора - споменик културе од значаја - 
налази се поред градске капеле на новом гробљу, улица 
Бранка Ћопића бб (улаз је из улице Ђорђа Војновића; 
првобитна локација зграда библиотеке „Ђорђе 
Натошевић“) (кп 5766/187 КО Инђија) (Решење Завода 
за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 
100/85 од 04.10.1986.);
- Споменик Подунавском партизанском одреду - 
споменик културе од значаја - налази се на Тргу слободе 
у центру града, угао улица Новосадска и Цара Душана 
(кп 80 КО Инђија) (Решење Завода за заштиту споменика 
културе Сремска Митровица бр. 190/77 од 19.02.1979.).

Добра која уживају претходну заштиту и заштиту 
као ратни меморијали (група добара у категорији 
меморијални комплекси, споменици и спомен обележја):
- Спомен биста Душана Јерковића у дворишту Основне 
школе „Душан Јерковић“, улица Душана Јерковића бр. 1 
(не може тачно да се утврди да ли је добро на кп 213, 214 
или 215 КО Инђија);
- Спомен плоча посвећена Душану Јерковићу у холу 
Основне школе „Душан Јерковић“, улица Душана 
Јерковића бр. 1 (кп 213 КО Инђија);
- Споменик тројици омладинских руководилаца на 
старом српском православном гробљу, поред споменика 
херојима Совјетског савеза, улица Новосадски пут бб 
(кп 1738 КО Инђија);
- Споменик херојима Совјетског савеза на старом 
православном гробљу, поред споменика тројици 
омладинских руководилаца, улица Новосадски пут бб 
(кп 1738 КО Инђија).

Добра која уживају претходну заштиту (група добара 
у категорији меморијални комплекси, споменици и 
спомен обележја):
- Заједничка костурница посмртних остатака пренетих 
са римокатоличког гробља, лево од улаза на Средње 
гробље на крају парцеле уз зид, улица Ђорђа Војновића 
бб (кп 1755 КО Инђија);
- Спомен биста Ђорђа Натошевића испред зграде 
Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“, Трг 
слободе бр. 2 (кп 80 КО Инђија).

ЈАРКОВЦИ:

Добра која уживају претходну заштиту и заштиту 
као ратни меморијали (група добара у категорији 
меморијални комплекси, споменици и спомен обележја):
- Спомен обележје палим борцима и жртвама фашизма 
на сеоском гробљу, улица Моше Пијаде бб (некад у холу 
зграде библиотеке „Ђорђе Натошевић“);
- Спомен плоче посвећене палим борцима и жртвама 
фашизма, улица Ивана Милутиновића бр. 106) (к.п. 
169/14 КО Љуково).

КРЧЕДИН:

Непокретна културна добра која уживају заштиту и као 
ратни меморијали: 
- Спомен простор на обали Дунава - знаменито место 
од значаја - улица Споменичка (кат. парцела 5082 К.О. 

Крчедин) (Решење Завода за заштиту споменика културе 
Сремска Митровица бр. 255/82 од 10.01.1984.).

Непокретна културна добра: 
- Старо гробље поред сеоског гробља, улица Мала 
Дунавска бб (кат. парцела 435 КО Крчедин) (Решење 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр. 
01-174/2-71 од 23.03.1971.).
Добра која уживају претходну заштиту и заштиту 
као ратни меморијали (група добара у категорији 
меморијални комплекси, споменици и спомен обележја):
- Спомен плоче палим борцима и жртвама фашизма на 
згради Месне канцеларије, улица Цара Душана бр. 1;
- Споменик посвећен непознатим родољубима који су 
обешени у Крчедину 1943. године, на сеоском гробљу, 
улица Мала Дунавска бб.

ЉУКОВО:

Добра која уживају претходну заштиту и заштиту 
као ратни меморијали (група добара у категорији 
меморијални комплекси, споменици и спомен обележја):
- Спомен плоче палим борцима и жртвама фашистичког 
терора, постављена на згради Основне школе „Петар 
Кочић“ Љуково, улица 1. новембра бр. 73.

МАРАДИК:

Добра која уживају претходну заштиту и заштиту 
као ратни меморијали (група добара у категорији 
меморијални комплекси, споменици и спомен обележја):
- Споменик палим борцима и жртвама фашистичког 
терора, постављен испред зграде Месне заједнице, 
улица Цара Душана бр. 1;
- Спомен плоча, улица Фрушкогорска бр. 73.

НОВИ КАРЛОВЦИ:

Добра која уживају претходну заштиту и заштиту 
као ратни меморијали (група добара у категорији 
меморијални комплекси, споменици и спомен обележја):
- Споменик уз пут Инђија-Нови Карловци, са леве стране 
пута према Новим Карловцима (некад су постојала два 
споменика али је један уклоњен);
- Споменик жртвама фашизма на сеоском гробљу, улица 
Средња бб;
- Спомен плоча на месту где је спаљена Општинска 
зграда, налази се на згради Задруге (некад Месна 
канцеларија), угао улица Главна и Средња бр. 24;
- Спомен плоча на кући у којој је штампан први број 
„Гласа омладине“, улица Челенска бр. 9;
- Спомен плоча у згради Основне школе „Слободан 
Бајић Паја“, улица Главна бр. 31;
- Гробница стрељаних родољуба Бањеглав, на сеоском 
гробљу, улица Средња бб;
- Спомен плоча страдалим родољубима у порти Цркве 
Св. Сретења Господњег, улица Главна бр. 1;
- Спомен плоча на кући у којој је радила партизанска 
штампарија, улица Главна бр. 9.

Добра која уживају претходну заштиту (група добара 
у категорији меморијални комплекси, споменици и 
спомен обележја):
- Надгробни споменици Васе Руварца и других чланова 
породице Руварац, на сеоском гробљу.
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НОВИ СЛАНКАМЕН:

Добра која уживају претходну заштиту и заштиту 
као ратни меморијали (група добара у категорији 
меморијални комплекси, споменици и спомен обележја):
- Споменик палим борцима и жртвама фашистичког 
терора, у дворишту основне школе „Др Ђорђе 
Натошевић“, угао улица Цара Душана и Вука 
Стефановића Караџића.

СТАРИ СЛАНКАМЕН:

Непокретна културна добра која уживају заштиту и као 
ратни меморијали: 
- Место битке код Сланкамена 1691. године - знаменито 
место од изузетног значаја – улица Споменичка испред 
броја 94 (кат. парцела 2006 КО Стари Сланкамен) 
(Решење Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе Нови Сад бр. 02-207/1-69 од 27.03.1969.), одлука 
о категорисању („Службени гласник РС“ бр. 16/90).

Знаменита места од значаја:
- Надгробни споменик из 1761. године у порти СПЦ 
Светог Николе, улица Змај Јовина бб (кат. парцела 
47 КО Стари Сланкамен) (Решење Завода за заштиту 
споменика културе Сремска Митровица).

Добра која уживају претходну заштиту и заштиту 
као ратни меморијали (група добара у категорији 
меморијални комплекси, споменици и спомен обележја):

- Спомен чесма, улица Змај Јовина, на почетку пута који 
води ка СПЦ Св. Николе.

ЧОРТАНОВЦИ:

Непокретна културна добра која уживају заштиту и као 
ратни меморијали: 
- Спомен обележје палим борцима и жртвама 
фашистичког терора 1941-1945. године – знаменито 
место од значаја – угао улица Маршала Тита и Радмиле 
Васиљевић Мале (кат. парцела 137/1 КО Чортановци) 
(Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска 
Митровица бр. 334/81 од 04.10.1986.). 

Добра која уживају претходну заштиту и заштиту 
као ратни меморијали (група добара у категорији 
меморијални комплекси, споменици и спомен обележја):
- Спомен плоча на кући у којој је погинула Ружа 
Ђурђевић Црна, улица Партизанска бр. 44;
- Спомен плоча посвећена Ружи Ђурђевић Црној у холу 
Основне школе „Ружа Ђурђевић Црна“, улица Вељка 
Влаховића бр. 1;
- Споменик на железничкој станици, улица Железничка 
бб.

АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ

 На територији Општине Инђија констатовано је 
постојање 65 археолошких локалитета који се разликују 
по степену заштите и категоризацији.

Просторни распоред археолошких локалитета на територији општине Инђија
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 На територији Општине Инђија налазе 
се следећи археолошки локалитети (сви наведени 
локалитети уживају статус добара под претходном 
заштитом осим уколико није наглашено да имају други 
статус):

ИНЂИЈА:

1. Крчевине 1 – у грађевинској зони насеља;
2. Рупине;
3. Крчевине 2 – у грађевинској зони насеља;
4. Бешански друм – Крчевине;
5. Крчевине 3 – у грађевинској зони насеља.

НОВИ КАРЛОВЦИ:

6. Водице;
7. Вињерац;
8. Рупине – у оквиру радне зоне;
9. „Суторов салаш“– у обухвату Измена и допуна 
Просторног плана
 Локалитет се налази на следећим катастарским 
парцелама: 2315/41, 2315/37, 2315/34, 2315/32, 2315/18 
КО Нови Kaрловци.
 Локалитет се налази северно од асфалтног 
пута Инђија – Стари Сланкамен око 650 м, ситуиран 
на источној обали потока, на некада обрадивим 
парцелама, сада на запуштеном земљишту северно од 
тржног центра „Инђија“. Приликом рекогносцирања 
терена констатовани су површински налази костију и 
керамике, као и римског шута. Материјал хронолошки 
припада римском добу (појављује се и латеноидна сива 
керамика);
10. Ћурчићев салаш.

НОВИ СЛАНКАМЕН:

11. Црквена;
12. Грабовац; 
13. Чаревац;
14. Комаревац – Унка;
15. Комаревац – Пропуст;
16. Комаревац – Беглук.

СТАРИ СЛАНКАМЕН:

17.  Градина – споменик културе, велики значај, на 
тентативној листи УНЕСКО
 Језгро насеља Стари Сланкамен налази се на 
локалитету „Градина“ (Acumincum), на истакнутом 
лесном платоу на обали Дунава који доминира 
окружењем. Археолошка истраживања која су вршена 
од 1955. до 1957. године, донела су нам сазнања о 
вишеслојном локалитету са културним слојевима који 
досежу дебљину од око 5 метара: од бронзаног доба, 
халштата, латена (oppidum), римског утврђења до 
доминантног средњовековног хоризонта са дебљином 
слојева од око 3 метра. Сматра се да се на територији 
данашњег насеља Стари Сланкамен налазило једно од 
најстаријих римских утврђења на басијанској деоници 
Лимеса. Име утврђења Acumincum келтског је порекла 
и вероватно је преузето од затеченог аутохтоног 
становништва. Сматра се да су током 1. и 2. века у 
Акуминкуму и његовом прекодунавском мостобрану 
у Тителу могле боравити: Cohors I Britanica milliaria 
c.R. equitata, а од 80-100. године и одред експлоратора, 

најдаље до 178. године. После 110. године до владавине 
Каракале, у Акуминкуму борави Cohors I Campanorum 
voluntatiorum c.R. Током 4. века помињу се cuneus equitum 
Constatium и equites sagitarii. Проучавањем бројних 
случајних археолошких налаза из римског периода који 
потичу из самог насеља, можемо закључити да се у 
подножју Градине, на месту савременог Сланкамена, где 
се током пуног средњег века налазило подграђе, током 
римског периода могло развијалти цивилно насеље. 
Археолошка истраживања су била веома скромног 
обима, али бројност и квалитет случајних археолошких 
налаза несумљиво говоре у прилог значају насеља. 
У светлу ревидирања постојећег стања археолошког 
наслеђа на територији Срема и израде међудржавног 
серијског номинациног досијеа „Границе Римског 
царства“, на територији Републике Србије на овој 
листи налази се и Acumincum („Градина“). Археолошки 
локалитет Градина је евидентиран и за њега је покренута 
процедура правне заштите (Евиденциони лист бр. 289 
од 16.11.2020. године, Сремске новине бр. 3117 од 
25.11.2020.). У поменутом контексту овај локалитет и 
његова околина добија посебан статус и потребно га је 
посматрати у оквиру УНЕСКО номинације;
18. Почента – у обухвату Измена и допуна Просторног 
плана
 Археолошки локалитет се налази на 
катастарским парцелама број: 889/4, 889/1, 888/1 КО 
Стари Сланкамен.
На потесу Почента изораване су опеке великог формата, 
римске провенијенције и људске кости. Вероватно је у 
питању римска некропола;
19. Хумка;
20. Православно гробље – у обухвату Измена и допуна 
Просторног плана
 Локалитет се налази на следећим катастарским 
парцелама: 910/4, 910/5, 910/2, 910/1, 910/3, 28/27, 28/26, 
28/25, 28/24, 28/22, 27/1, 24, 25, 27/2, 26, а заштићена 
околина локалитета на катастарским парцелама: 28/1, 
29, 28/3, 28/23, 28/9, 28/35, 887/31, 887/32, 911/4, 911/1, 
911/3, 913/1, 912, 944, 941, 946, 947, 939, 949/3, 949/4, 
949/5, 949/2 и 8 КО Стари Сланкамен.
 Локалитет је ситуиран на платоу димензија 
око 50 х 30 м. (где се налази Православно гробље) и на 
већем брежуљку зв. Кјурина, који се непосредно уздиже 
са јужне стране гробља и које је димензија око 120 х 40 
м. Овде се вероватно ради о јединственом налазишту 
које је постављено у два нивоа. Пронађени материјал 
хронолошки припада енеолитском и латенском насељу 
од којих се прво може определити као култура Баден-
костолац. На ширем подручју локалитета констатоване 
су људске кости;
21. Манастирине (Тврђава) – споменик културе, велики 
значај (заштићена околина локалитета у обухвату измена 
и допуна Просторног плана)
(Решење Завода за заштиту и научно проучавање 
споменика културе НРС бр. 1332/48 од 16.08.1948.); 
одлука о категорисању („Службени лист АПВ“ бр. 
28/91). 
 Локалитет се налази на следећим катастарским 
парцелама: 882/4, 887/22 и 887/2 КО Стари Сланкамен. 
 Заштићена околина локалитета се налази на 
следећим катастарским парцелама: 884, 883, 881/1 (део), 
882/2, 887/1, 886/2, 887/41, 886/4, 887/58, 887/4, 93, 92, 
91/3, 91/2, 91/1, 90, 89, 88, 87, 86/4, 86/3, 86/2, 86/1, 83/1, 
76, 83/2, 74, 73, 887/21, 887/52, 887/23, 887/24, 887/25, 
887/53, 887/26, 887/65, 887/18, 887/61, 887/54, 887/19, 71, 
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72, 69, 70, 68, 67, 64, 65, 66, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 
49/5, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 56/1, 56/2, 56/3, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1 и 63/2 КО Стари Сланкамен.
 На локалитету су сачувани су и делимично 
конзервирани надземни остаци цркве, а у мањој мери 
и капије, као и темељни зидови, који су местимично 
откривени радовима. Констатован је мањи број гробова, 
без прилога из периода XIII-XIV века;
22. Прва Гудура;
23. Римска кула – споменик културе, велики значај 
(заштићена околина локалитета у обухвату измена и 
допуна Просторног плана)
(Решење Завода за заштиту и научно проучавање 
споменика културе НРС бр. 1332/48 од 16.08.1948.); 
одлука о категорисању („Службени лист АПВ“ бр. 
28/91).
 Локалитет се налази на катастарским парцелама 
број 6 и 7 КО Стари Сланкамен. 
 Приликом археолошких истраживања која су 
спроведена на локалитету откривени су остаци кружне 
куле из римског периода;
24. Турско купатило.

КРЧЕДИН:

25. Рупа код гробља;
26. Ливаде;
27.  Под Висом;
28. Батинић салаш;
29. Буџак;
30. Купусара – у грађевинској зони насеља;
31. Барака на потесу Јанда;
32. Вис.

ЧОРТАНОВЦИ:

33. Провалије;
34. Михаљевачка шума, споменик културе, велики 
значај, на тентативној листи УНЕСКО;
35. Лагум;
36. Стара Тидија 1;
37. Стара Тидија 2;
38. Красовићев салаш;
39. Хумка.

БЕШКА:

40. Рибарица – Сланкаменац;
41. Брест;
42.  Рибарица – рибњак;
43. Брдо – у оквиру радне зоне;
44.  Бела лађа;
45. Чокља;
46. Калакача, археолошко налазиште, споменик културе, 
велики значај – у обухвату Измена и допуна Просторног 
плана
 Решење Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе бр. 02-9/39-74 од 11.06.1974. године, 
а категорисано за културно добро од великог значаја 
Одлуком Извршног већа АП Војводине број 633-7/91 од 
12.12.1991. године („Службени лист АПВ“ бр. 28/91 од 
30.12.1991. године).
 Локалитет се налази на катастарским парцелама 
број 1813 и 1814 КО Бешка. 
 Заштићена околина локалитета се налази на 
следећим катастарским парцелама: 1818/29 – западни 

део, 1818/332, 1818/34 – северни део, све у КО Бешка. 
 Археолошко налазиште Калакача ситуирано је 
у атару насеља Бешка, на лесној тераси која се благо 
спушта од југозапада ка североистоку, у непосредној 
близини десне обале Дунава. Прва археолошка 
истраживања на локалитету била су заштитног 
карактера и вршена су од 1972. до 1974. године 
приликом изградње моста и аутопута, а следећа 2003-
2004. године, приликом изградње другог моста и друге 
траке аутопута. Истражен је западни део локалитета, 
а неистражени су његови источни делови. Локалитет 
спада у праисторијска насеља градинског типа са краја 
позног бронзаног и почетка гвозденог доба и датује се 
од средине X до средине VIII века пре н.е. На њему 
су откривени бројни укопани објекти, јаме и пратећи 
економски објекти. Археолошки налази са Калакаче, 
нарочито керамика украшена “S” мотивима, допринели 
су издвајању посебног Калакача хоризонта у оквиру 
босутске културне групе старијег гвозденог доба;
47. Чокља – пруга, рађена ископавања 2019. године, 
новоевидентиран.

МАРАДИК:

48. Унка, споменик културе;
49. Под виноградима;
50. Кратиња;
51. Селиште;
52. Леје;
53. Леје над брезом – Марић сурдук;
54. Паћановци 1;
55. Паћановци 2;
56. Барице.

ЉУКОВО:

57. Бугарски салаш 1 и 2;
58. Трска;
59. Доње Љуково;
60. Код Вилице;
61. Горње Љуково;
62.  Старо гробље;
63. Исус;
64. Платишино кућиште;
65.  Више платиша.

 Археолошко наслеђе које се налази на 
територији општине Инђија одликује разноврсност из 
свих временских епоха. Локалитети се највећим делом 
налазе у атарима насеља. Специфичност континуитета 
живота на истом простору огледа се једино на подручју 
насељеног места Стари Сланкамен, где је забележено 
највеће богатство материјалне културе из свих 
временских раздобља.

 Најзначајнији остаци археолошког наслеђа 
са територије општине потичу са подручја Старог 
Сланкамена. Отварајући поглавље о досадашњим 
резултатима ископавања Старог Сланкамена (римски 
Acumincum, средњовековни Zalonkemen; Zolankaman; 
Zolankament) суочавамо се са сложеном проблематиком 
која се може разложити на три теме које су његови 
претходни истраживачи идентификовали: постанак 
и хронологија праисторијског насеља и његов однос 
према келтском стратуму, антички Акуминкум и његов 
положај у оквиру средњодунавског Лимеса и формирање 
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средњовековног града, његова физиономија, структура 
становништва и његов значај као упориште српских 
деспота.

Детаљ Масиглијевог акварела Старог Сланкамена са приказом Горњег и Доњег града
 Језгро насеља налази се на локалитету 
„Градина“ (Acumincum), на истакнутом лесном платоу 
на обали Дунава који доминира окружењем. Археолошка 
истраживања која су вршена од 1955. до 1957. године 
донела су нам сазнања о вишеслојном локалитету са 
културним слојевима који досежу дебљину од око 5 м: 
од бронзаног доба, халштата, латена (oppidum), римског 
утврђења до доминантног средњовековног хоризонта 
са дебљином слојева од око 3 м. Сматра се да се на 
територији данашњег насеља Стари Сланкамен налазило 
једно од најстаријих римских утврђења на басијанској 
деоници Лимеса. Име утврђења Acumincum келтског је 
порекла и вероватно је преузето од затеченог аутохтоног 
становништва. Сматра се да су током 1. и 2. века у 
Акуминкуму и његовом прекодунавском мостобрану 
у Тителу могле боравити: Cohors I Britanica milliaria 
c.R. equitata, а од 80-100. године и одред експлоратора, 
најдаље до 178. године. После 110. године до владавине 
Каракале, у Акуминкуму борави Cohors I Campanorum 
voluntatiorum c.R. Током 4. века помињу се cuneus equi-
tum Constatium и equites sagitarii. Проучавањем бројних 
случајних археолошких налаза из римског периода који 
потичу из самог насеља можемо закључити да се у 
подножју Градине, на месту савременог Сланкамена, где 
се током пуног средњег века налазило подграђе, током 
римског периода могло развијалти цивилно насеље. 
Археолошка истраживања су била веома скромног 

обима, али бројност и квалитет случајних археолошких 
налаза несумљиво говоре у прилог значају насеља. 
У светлу ревидирања постојећег стања археолошког 
наслеђа на територији Срема и израде међудржавног 
серијског номинациног досијеа „Границе Римског 
царства“ на територији Републике Србије на овој листи 
налази се и Acumincum („Градина“). 

 Археолошки локалитет Градина је евидентиран 
и за њега је покренута процедура правне заштите 
(Евиденциони лист бр. 289 од 16.11.2020. године, 
Сремске новине бр. 3117 од 25.11.2020.). У поменутом 
контексту овај локалитет и његова околина добија 
посебан статус и потребно га је посматрати у оквиру 
УНЕСКО-ве номинације. 

 Такође, до сада није било организованог 
археолошког надзора приликом већих инфрастуктурних 
и других радова који би могао дати значајне податке о 
другим локалитетима у самом насељу. Позиционирање 
и временско опредељење осталих археолошких 
локалитета извршено је површинском проспекцијом 
терена. Систематска или заштитна археолошка 
истраживања на њима вршена су на локалитетима 
Манастирине и Римска кула, али у самом насељу нису 
извођена до сада.
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 У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „7. 
ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ПРЕДЕЛА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА, 
ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА“, у подтачки „7.5. ОРГАНИЗАЦИЈА 
ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
И ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА“, 
у поднаслову „Организација простора од интереса за 
одбрану земље“, после првог пасуса, додају се пасуси 
2-4, који гласе: 

 „У границама Просторног плана, по евиденцији 
Центра за разминирање, постоји локација која је загађена 
неексплодираном авионском бомбом, заостала од НАТО 
бомбардовања 1999. године. Локација неексплодиране 
авионске бомбе је у насељеном месту Сланкамен, а њене 
координате су: Y-7438010, X-4999622.

 Уколико се на наведеној локацији изводе 
земљани радови на већим дубинама, потребно је 
обратити се Центру за разминирање за захтевом, ради 
израде пројекта за разминирање. Центар за разминирање, 

као надлежни орган, израђује пројекте за разминирање 
и издаје уверење да је одређена површина очишћена 
и безбедна за даљу употребу у складу са Законом о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама, Уредбом о заштити од неексплодираних 
убојних средстава и Међународним стандардима за 
противминско деловање.

 Центар за разминирање не располаже подацима 
о загађености површина другим заосталим експлозивним 
остацима рата у границама Просторног плана, што не 
искључује могућност њиховог присуства. Полазећи од 
чињенице да су се на територији РС током два Светска 
рата и НАТО бомбардовања 1999.године одвијали 
оружани сукоби различитих интезитета, треба обратити 
пажњу приликом извођења земљаних радова. Према 
одредби Правилника о заштити на раду при извођењу 
грађевинских радова, када се земљани радови изводе 
на старим ратним поприштима, пре почетка радова 
проверава се постојање неексплодираних пројектила и 
других опасних предмета и материја.“

Карта археолошког наслеђа на подучју Старог Сланкамена са заштићеном околином“
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 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.1. 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ“, први пасус мења 
се и гласи:

 „У обухвату Плана је око 24.388,64 ha 
пољопривредног земљишта, односно око 63,42% 
површине Општине.“

 У петом пасусу додаје се 7. алинеја, која гласи:
 „- у другим случајевима ако је утврђен општи 
интерес на основу закона, уз сагласност надлежног 
Министарства и плаћање накнаде за промену наменe.“

 После петог пасуса, додаје се нови шести пасус, 
који гласи:

 „Просторним планом пружа се могућност 
да се, уколико се укаже потреба, на локалитету на 
пољопривредном земљишту, североисточно од насеља 
Инђија, северно од радне зоне у насељу Инђија, а јужно 
од радне зоне број 15 и број 20 и северно од радне зоне 
број 19 изван грађевинског подручја насеља, уз даљу 
урбанистичку разраду односно израду плана детаљне 
регулације формирају нове радне зоне, а све у складу са 
важећим прописима, плановима вишег реда и условима 
надлежних органа, посебних организација, имаоца 
јавних овлашћења и других институција.“

 Досадашњи шести пасус, постаје седми пасус.

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.4. 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ“, у подподтачки 
„1.4.2. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА“, у наслову 
„Радне површине“, у поднаслову „Постојеће радне 
површине“, девети пасус у мења се и гласи:
 „Локација 5 – се налази у К.О. Бешка, 
северозападно од насеља Бешка и обухвата следеће целе 
парцеле: 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174 и 
3175.“

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.4. 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ“, у поподтачки „1.4.2. 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА“, у наслову 
„Радне површине“, у делу „На територији општине 
Инђија планирано је 18 радних површина (просторни 
распоред је дат у наредном прилогу):“, замењује се број 
„18“ бројем „20““. 

 Седми пасус мења се и гласи:

„Локација 2 - налази се у К.О. Бешка западно од насеља 
Бешка и дефинисана је:
- са северне стране: дефинисан границом грађевинског 
подручја насеља Бешка и северном међом парцела 
3025/1 и 3026,
- са источне стране: источном међом парцеле 2522/2 
до тромеђе парцела 2522/2, 2523/1 и 2524/36, јужном 
границом парцеле 2524/36 до тромеђе парцела 2523/2, 

2523/14 и 2524/36 и даље ка североистоку до тачке 
прелома границе грађевинског подручја насеља Бешка 
на парцели 2524/6,
- са јужне стране и западне стране: границом катастарске 
општине Бешка.“
 Део текста „Локација 15“, мења се и гласи:

„Локација 15 - налази се у К.О. Инђија северно од насеља 
Инђија и дефинисана је:
- са северне стране: јужном међом државног пута I реда 
М – 22.2,
- са источне стране: планираном сабирном 
саобраћајницом (ГП Инђија),
- са јужне стране: јужном међом пољског пута, парцела 
7753,
- са западне стране: железничком пругом Суботица – 
Београд.

 Укупна површина локације 15 износи 201,09 
ha.“

 После дела текста „Локација 18“, додаје се део 
текста „Локација 19“ и „Локација 20“, које гласе:

 „Локација 19 – се налази источно од насеља 
Инђија и обухвата следеће катастарске парцеле: у К.О. 
Бешка целе катастарске парцеле: 2296/2, 2295, 2290/1 
и део катастарске парцеле 2289 К.О. Крчедин целе 
катастарске парцеле: 1715/2, 1730/2, 1713/2, 1713/4, 
1709/2 и 1797/2 и К.О. Нови Карловци целе катастарске 
парцеле: 2314.

 Укупна површина локације 19 износи 217.06 ha.

Локација 20 – се налази у К.О. Инђија источно од насеља 
Инђија и обухвата следеће целе катастарске парцеле: 
6066, 6229, 6158/5, 6298/2, 6298/6, 6298/5, 6298/4, 
6298/3, 6230, 6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6236, 6237, 
6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244 и 6108 и део 
катастарских парцела 6109/1 и 7754/1.

 Укупна површина локације 20 износи 297.41 ha.

 Планирана површина за радне зоне (грађевинско 
земљиште ван насељеног места) на територији Општине 
је 1575,73 ha.“

 Последњи пасус у овом делу текста брише се.

 Део текста „На територији општине Инђија 
планирана је једна зона кућа за одмор (викенд зона) и 
то:“, мења се у поднаслов: „Зоне кућа за одмор (викенд 
зоне)“, који гласи:

„Зоне кућа за одмор (викенд зоне)

 На територији општине Инђија, у обухвату 
Плана, налази се 11 постојећих зона кућа за одмор 
(викенд зона) и 2 планиране зоне кућа за одмор 
(грађевинско земљиште ван границе грађевинског 
подручја насељеног места).“

 Поднаслов „Викенд зона Јарковац“ брише се.

 После поднаслова „Зоне кућа за одмор (викенд 
зоне)“, додаје се поднаслов „Планиране викенд зоне“, 
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који гласи:

„Планиране викенд зоне
 Планирана викенд зона бр. 1 обухвата деo 
територије у КО Крчедин уз Дунав, источно од викенд 
зоне К1, односно западно од викенд зоне К2 и северно 
од површине намењене воћњацима и виноградима 
(планираних плантажа). 

 Укупна површина планиране викенд зоне бр. 1 
износи око 37,10 ha.

 Планирана викенд зона бр. 2 обухвата деo 
територије у КО Марадик уз Марадичку раскрсницу, 
источно од ДП I реда број 22.1, јужно од ДП II реда број 
130 и западно од границе катастарских општина Бешка 
и Марадик. 

 Укупна површина планиране викенд зоне бр. 2 
износи око 42,98 ha.“

 После поднаслова „К.О. Нови Сланкамен“, 
додаје се нови поднаслов „К.О. Љуково“, који гласи:

„К.О. Љуково

• викенд зона Јарковци Ј1 - дефинисана је Планом 
генералне регулације насеља Јарковци („Службени лист 
општине Инђија“, број 23/20).

 Укупна површина викенд зоне Јарковци износи 
око 11,97 ha.“

 Досадашњи 7. поднаслов постаје 8. поднаслов.
 
 Четврти пасус мења се и гласи: 

 „За локације планираних викенд зона, 
чији је обухват утврђен овим Планом, обавезна је 
даља урбанистичка разрада израдом одговарајућег 
урбанистичког плана.“

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у подтачки 
„1.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И 
ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“, у подподтачки „1.5.1. 
Саобраћајна инфраструктура“, у поднаслову „Путни 
(друмски) саобраћај“, додаје се подподнаслов „Посебни 
услови за изградњу приступних саобраћајница радне 
зоне - локација 20, у ванграђевинском подручју“, који 
гласи:

 „Посебни услови за изградњу приступних 
саобраћајница радне зоне - локација 20, у 
ванграђевинском подручју 

- минимална ширина коридора од 12 m, у коме се смешта 
сва инфраструктура и саобраћајне површине,
- ширина коловоза за двосмерни саобраћај мин. 5,5 m (у 
случају потребе за повећањем саобраћајних капацитета 
могућа је реализација раздвојених коловозних трака 
за сваки смер => 2 х мин.5,5 m у оквиру регулационих 
ширина које то омогућавају),

- носивост коловозне конструкције за осовинско 
оптерећење од мин. 6 t/осовини,
- ширина пешачких стаза мин. 1,5 m, 
- одводњавање са саобраћајних површина нивелационо 
у затвореном систему (подужни и поречни падови), са 
пречишћавањем (сепаратор-таложник) пре упуштања у 
реципијент.“

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.5. 
УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ 
И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ“, у подподтачки „1.5.1. Саобраћајна 
инфраструктура“, у поднаслову „Железнички саобраћај“, 
после табеле „Елементи (препоруке) железничких 
пруга“, додаје се подподнаслов „Посебни услови за зону 
тунела „Чортановци““, који гласи:

 „Посебни услови за зону тунела „Чортановци“
- на простору изнад тунела на местима где је висина 
надслоја изнад тунелске цеви већа од 30 m, могуће је 
планирати изградњу објеката, под условом да приликом 
израде техничке докумантције пројектант докаже да 
новоизграђени објекти неће имати негативног утицаја на 
постојећу железничку инфраструктуру. Новоизграђени 
објекти морају бити прикључени на јавну комуналну 
инфраструктуру,
- у инфраструктурном појасу изнад тунелске цеви, није 
дозвољена изградња бунара, септичких јама, подземних 
гаража и других подземних објеката,
- на местима где је висина надслоја изнад тунелске цеви 
мања од 30 m, могуће је градити искључиво линијске 
објекте, односно саобраћајнице и паркинг просторе,
- уколико се планира изградња стамбених, пословних 
и других објеката изнад тунелских цеви и у ширини 
инфраструктурног појаса, обавезна је примена заштите 
објеката од утицаја железничког саобраћаја (бука, 
вибрације), уз обавезу инвеститора изградње објеката за 
спровођења заштите истих. 
- уколико мере заштите захтевају реконструкцију 
железничке инфраструктуре, ограничава се изградња 
стамбених, пословних и других објеката, на начин да 
се граде ван зоне утицаја железничког саобраћаја на 
предметне објекте.“

 Досадашњи други пасус постаје трећи пасус.

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у подтачки 
„1.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И 
ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“, у подподтачки „1.5.2. 
Водопривредна инфраструктура“, у делу текста 
„Хидротехнички објекти и системи“, додају се нове 
алинеје 1-11, које гласе:
„
- Дуж обала водотока/канала, обострано планирати 
стално проходну и стабилну радно-инспекциону 
стазу ширине минумум 5 m у грађевинском подручју 
и 10 m у ванграђевинском подручју, за пролаз и рад 
механизације која одржава водоток/канал; У овом појасу 
није дозвољена изградња објеката, садња дрвећа, орање 
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и копање земље и обављање других радњи којима се 
ремети функција или угрожава стабилност водотока и 
предузимање радњи којим се омета редовно одржавање 
водотока/канала;
- У случају да се планира постављање инфраструктуре 
на водном земљишту, у експропријационом појасу 
водотока/канала, по траси која je паралелна са каналом, 
инсталацију планирати по линији експропријације 
водотока/канала, односно на минималном одстојању 
од ње (до 1 m), тако да међусобно, управно растојање 
између трасе инсталације и ивице обале канала буде 
минимум 5 m у грађевинском подручју и 10 метара у 
ванграђевинском подручју;
- Подземна инфраструктура мора бити укопана 
минимум 1 m испод нивоа терена и димензионисана на 
оптерећења грађевинске механизације којом се одржава 
водни објекат, а која саобраћа приобалним делом. Кота 
терена је кота обале у зони радно инспекционе стазе;
- Сва евентуална укрштања инсталације са водотоком/
каналом планирати под углом од 90°;
- Укрштања инсталација са каналском мрежом планирати 
њиховим постављањем у заштитној цеви испод дна 
водотока/канала, тако да горња ивица заштите буде 
минимум 1 m испод пројектованог дна водотока/канала. 
Минималну дужину заштитне цеви планирати колико je 
ширина водотока/канала у нивоу терена;
- Подземно укрштање инсталација са каналском мрежом 
у близини пропуста или моста планирати на удаљености 
минимум 5 m од пропуста или моста;
- У случају да се постављање инсталације планира 
њеним постављањем уз конструкцију пропуста или 
моста, услов je да доња ивица заштитне цеви не сме 
залазити у светли отвор пропуста или моста (не сме бити 
испод доње ивице конструкције пропуста или моста);
- Планском документацијом предвидети обавезу 
инвеститора да, у случају
реконструкције пропуста или моста, о свом трошку 
изврши измештање и поновно враћање инсталације на 
конструкцију пропуста или моста;
- Укрштање инсталације могуће je планирати и у склопу 
пропуста уколико je надслој земље изнад пропуста 
довољне дебљине, али тако да заштитна цев инсталације 
буде минимум 0,1 m изнад горње ивице пропуста;
- Планском документацијом предвидети прописно 
обележавање инсталације на водном земљишту;
- Саобраћајне површине се планирају изван зоне 
експропријације водотока/канала. Уколико је потребна 
саобраћајна комуникација-повезивање леве и десне 
обале водотока/канала, планирати је уз изградњу 
пропуста или моста. Техничко решење пропуста или 
моста, мора обезбедити постојећи водни режим и 
одржавати стабилност дна и косина водотока/канала;“

 Досадашње алинеје 1-11, постају алинеје 12-23.

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ   САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у подтачки 
„1.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ 
И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“, у подподтачки 
„1.5.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“, у делу 
„Електроенергетска инфраструктура“, у првом пасусу 
седма алинеја мења се и гласи: 

 „Око надземних 110 kV далековода обезбедити 
заштитни појас са обе стране од крајњег фазног 
проводника од 25 m, а за водове 220 kV и 400 kV, 30 m са 
обе стране од крајњег фазног проводника;“

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ   САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у подтачки 
„1.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И 
ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“, у подподтачки „1.5.4. 
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“, наслови 
„Гасоводи, нафтоводи и продуктоводи високог и средњег 
притиска и објекти у саставу гасовода и нфтовода“ и 
„Гасоводна мрежа ниског притиска“, бришу се.

 Додају се нови поднаслови „При изградњи 
термоенергетске инфраструктуре придржавати се 
следећих подзаконских аката“,“Правила одржавања, 
заштите, уређења и грађења за гасоводе притиска већег 
од 16 bara“, „Правила одржавања, заштите, уређења и 
грађења за гасоводе притиска до 16 bar“, „Услови за 
прикључење на термоенергетску инфраструктуру“, који 
гласе:

 „При изградњи термоенергетске 
инфраструктуре придржавати се следећих подзаконских 
аката:
- приликом уређења, заштите и изградње термоенергетске 
инфраструктуре испоштовати услове који су дати 
у: Правилнику о условима за несметан и безбедан 
транспорт природног гаса гасоводима притиска већег 
од 16 bar („Службени гласник РС“, бр. 37/13 и 87/15), 
Правилнику о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 
bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и Правилнику 
о техничким нормативима за безбедност од пожара и 
експлозија постројења и објеката за запаљиве и горивe 
течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и 
горивих течности („Службени гласник РС“, број 114/17);
- при пројектовању и изградњи гасне котларнице 
придржавати се Правилника о техничким нормативима 
за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90).

Правила одржавања, заштите, уређења и грађења за 
гасоводе притиска већег од 16 bara 

 Приликом пројектовања, изградње, 
експлоатације одржавања и заштите транспортних 
гасовода испоштовати услове који су дати у Правилнику 
о условима за несметан и безбедан транспорт природног 
гаса гасоводима притиска већег од 16 barа („Службени 
гласник РС“, бр. 37/13 и 87/15).

 Појас шире заштите гасовода - заштитни појас 
гасовода2 је појас ширине 400 m (по 200 m са обе стране 
од гасовода, рачунајући од осе гасовода), у ком други 
објекти утичу на сигурност гасовода, али и обрнуто, 
гасовод утиче на друге објекте у свом окружењу.

________________________
2 У складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар.
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Табела: Ширина заштитног појаса насељених зграда, 
у зависности од притиска и пречника гасовода

Радни притисак 
гасовода

Притисак 16 до 55 bar 
(m)

Пречник гасовода до DN 
150

30

Пречник гасовода изнад 
DN 150 до DN 500

30

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

Табела: Ширина експлоатационог појаса гасовода у 
зависности од притиска и пречника гасовода

Радни притисак 
гасовода

Притисак 16 до 55 bar 
(m)

Пречник гасовода до DN 
150

10

Пречник гасовода изнад 
DN 150 до DN 500

12

 Вредност из табеле представља укупну ширину 
експлоатационог појаса тако да се по једна половина 
дате вредности простире са обе стране осе гасовода. У 
експлоатационом појасу гасовода могу се градити само 
објекти који су у функцији гасовода.

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

 У експлоатационом појасу гасовода забрањено 
је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу 
дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се 
земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

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

Правила одржавања, заштите, уређења и грађења за 
гасоводе притиска до 16 bar

 Приликом пројектовања, изградње, 
експлоатације одржавања и заштите дистрибутивне 
гасоводне мреже испоштовати услове који су дати 
у Правилнику о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 
16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15). 
 У насељеним местима гасовод се по правилу 
гради у регулационом појасу саобраћајница, у 

инфраструктурним коридорима.

За гасоводе притиска до 16 bar испоштовати услове 
који су дати у Правилнику о условима за несметану 
и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16 barа („Службени гласник РС“, број 
86/15).
 У насељеним местима гасовод се по правилу 
гради у регулационом појасу саобраћајница, у 
инфраструктурним коридорима.
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Табела: Минимална дозвољена хоризонтална 
растојања подземних гасовода од стамбених објеката, 
објеката у којима стално или повремено борави већи 
број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта)
Радни 
притисак 
гасовода

MOP≤4 
bar (m)

4<MOP≤10 
bar (m)

10<MOP≤16 
bar (m)

Гасовод од 
челичних цеви

1 2 3

Гасовод од 
полиетиленских 
цеви

1 3 -

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

Табела: Минимална дозвољена растојања спољне 
ивице подземних челичних гасовода 10<MOP≤16 bar 
и челичних и ПЕ гасовода 4<MOP≤10 bar са другим 
гасоводима, инфраструктурним и другим објектима

Инфраструктурни 
објекти

Минимално дозвољено 
растојање (m)

Укрштање Паралелно 
вођење

Гасоводи међусобно 0,2 0,6
Од гасовода 
до водовода и 
канализације

0,2 0,4

Од гасовода до 
вреловода и топловода

0,3 0,5

Од гасовода до 
проходних канала 
вреловода и топловода

0,5 1,0

Од гасовода до 
нисконапонских и 
високонапонских 
електричних каблова

0,3 0,6

Од гасовода до 
телекомуникационих 
каблова

0,3 0,5

Од гасовода до водова 
хемијске индустрије и 
технолошких флуида

0,2 0,6

Од гасовода до 
резервоара* и 
других извора 
опасности станице за 
снабдевање горивом 
превозних средстава у 
друмском саобраћају, 
мањих пловила, 
мањих привредних 
и спортских 
ваздухоплова

- 5

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

- 3

Од гасовода до 
извора опасности 
постројења и објеката 
за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета више од 3 
m3, а највише 100 m3

- 6

Од гасовода до 
извора опасности 
постројења и објеката 
за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета преко 100 
m3

- 15

Од гасовода до 
извора опасности 
постројења и објеката 
за складиштење 
запаљивих гасова 
укупног капацитета 
највише 10 m3

- 5

Од гасовода до 
извора опасности 
постројења и објеката 
за складиштење 
запаљивих гасова 
укупног капацитета 
већег од 10 m3, а 
највише 60 m3

- 10

Од гасовода до 
извора опасности 
постројења и објеката 
за складиштење 
запаљивих гасова 
укупног капацитета 
преко 60 m3

- 15

Од гасовода до 
шахтова и канала

0,2 0,3

Од гасовода до 
високог зеленила

- 1,5

* растојање се мери до габарита резервоара
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Табела:  Минимална дозвољена растојања 
спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода 
MOP≤4bar са другим гасоводима, инфраструктурним 
и другим објектима

Инфраструктурни 
објекти

Минимално дозвољено 
растојање (m)

Укрштање Паралелно 
вођење

Гасоводи међусобно 0,2 0,4
Од гасовода 
до водовода и 
канализације

0,2 0,4

Од гасовода до 
вреловода и топловода

0,3 0,5

Од гасовода до 
проходних канала 
вреловода и топловода

0,5 1

Од гасовода до 
нисконапонских и 
високонапонских 
електричних каблова

0,3 0,6

Од гасовода до 
телекомуникационих 
каблова

0,3 0,5

Од гасовода до водова 
хемијске индустрије и 
технолошких флуида

0,2 0,6

Од гасовода до 
резервоара* и 
других извора 
опасности станице за 
снабдевање горивом 
превозних средстава у 
друмском саобраћају, 
мањих пловила, 
мањих привредних 
и спортских 
ваздухоплова

- 5

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

- 3

Од гасовода до 
извора опасности 
постројења и објеката 
за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета више од 3 
m3, а највише 100 m3

- 6

Од гасовода до 
извора опасности 
постројења и објеката 
за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета преко 100 
m3

- 15

Од гасовода до 
извора опасности 
постројења и објеката 
за складиштење 
запаљивих гасова 
укупног капацитета 
највише 10 m3

- 5

Од гасовода до 
извора опасности 
постројења и објеката 
за складиштење 
запаљивих гасова 
укупног капацитета 
већег од 10 m3, а 
највише 60 m3

- 10

Од гасовода до 
извора опасности 
постројења и објеката 
за складиштење 
запаљивих гасова 
укупног капацитета 
преко 60 m3

- 15

Од гасовода до 
шахтова и канала

0,2 0,3

Од гасовода до високог 
зеленила

- 1,5

* растојање се мери до габарита резервоара

 Растојања дата у табели могу се изузетно 
смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 
2 m, уз примену физичког обезбеђења од оштећења 
приликом каснијих интервенција на гасоводу и 
предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном 
вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и 
објеката за складиштење запаљивих и горивих течности 
и запаљивих гасова.

Табела: Минимална хоризонтална растојања 
подземних гасовода од надземне електро мреже и 
стубова далековода

Минимално растојање
Називни напон при укрштању 

(m)
при 

паралелном 
вођењу (m)

1 kV ≥ U 1 1
1<U≤20 kV 2 2
20<U≤35 kV 5 10

35 kV < U 10 15

 Минимално хоризонтално растојање се рачуна 
од темеља стуба далековода, при чему се не сме угрозити 
стабилност стуба.
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 Приликом укрштања гасовод се по правилу 
поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити 
испод, неопходно је применити додатне мере ради 
спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.

Табела: Минимална хоризонтална растојања МРС, 
МС и РС од стамбених објеката и објеката у којима 
стално или повремено борави већи број људи

MOP на улазу
Капацитет 
m 3/h

MOP ≤4 
bar

4< MOP 
≤10 bar

10< MOP 
≤16 bar

до 160 уз објекат 
(отвори 

на објекту 
морају бити 

ван зона 
опасности)

3 m или 
уз објекат 

(на зид или 
према зиду 
без отвора)

5 m или 
уз објекат 

(на зид или 
према зиду 
без отвора)

од 161 од 
1500

3 m или 
уз објекат 

(на зид или 
према зиду 
без отвора)

5 m или 
уз објекат 

(на зид или 
према зиду 
без отвора)

8 m

од 1501 до 
6000

5 m 8 m 10 m

од 6001 до 
25000

8 m 10 m 12 m

преко 25000 10 m 12 m 15 m
подземне 
станице

1 m 2 m 3 m

- Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС, 
МС, односно РС. 
- МРС морају бити ограђене како би се спречио приступ 
неовлашћеним лицима. 
- Ограда мерно-регулационе станице мора да обухвати 
зоне опасности и мора бити минималне висине 2 m. 
- МРС капацитета до 160 Hm3/h не морају да имају 
ограду.
- Уколико је мерно-регулациона станица на отвореном 
простору, са или без надстрешнице, ограда мора бити 
удаљена минимално 10 m од станице.
- Ако се МРС налази у ограђеном простору индустријског 
објекта може бити и без сопствене ограде, али видно 
обележена таблама упозорења и заштићена од удара 
возила.

Табела: Минимална хоризонтална растојања МРС 
од осталих објеката

MOP на улазу
Објекат MOP≤ 

4 bar
4<MOP≤ 

10 bar
10<MOP≤ 

16 bar
Железничка пруга 10 m 15 m 15 m
Коловоз градских 
саобраћајница

3 m 5 m 8 m

Локални пут 3 m 5 m 8 m
Државни пут 8 m 8 m 8 m
Интерне 
саобраћајнице

3 m 3 m 3 m

Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m

Извор опасности 
станице за 
снабдевање 
горивом превозних 
средстава 
у друмском 
саобраћају, мањих 
пловила, мањих 
привредних 
и спортских 
ваздухоплова

10 m 12 m 15 m

Извор опасности 
постројења 
и објеката за 
складиштење 
запаљивих и 
горивих течности 
и запаљивих 
гасова

10 m 12 m 15 m

Трансформаторска 
станица

10 m 12 m 15 m

Надземни електро 
водови

0<MOP≤16 bar 

1 kV 
≥ U

Висина стуба + 3 m*

1<U≤ 
110 kV

Висина стуба + 3 m**

110<U≤ 
220 kV

Висина стуба + 3,75 
m**

* али не мање од 10 m 
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може 
смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода 
механички и електрично појачана

 Минимално хоризонтално растојање МРС од 
железничких пруга мери се од ближе шине, а растојање 
од јавних путева мери се од ивице коловоза.

 За зидане или монтажне објекте МРС 
минимално хоризонтално растојање се мери од зида 
објекта.

 За објекте МРС постављене на отвореном 
простору, са или без надстрешнице, растојање се мери 
од најближег потенцијалног места истицања гаса.

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

 На укрштању гасовода са градским 
саобраћајницама, државним путевима I и II реда, као и 
водотоковима са водним огледалом ширим од 5 m, угао 
осе гасовода према тим објектима по правилу мора да 
износи 90°.

 Угао укрштања на местима где је то технички 
оправдано дозвољено је смањити на минимално 60°. 

 За извођење укрштања гасовода са 
инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° 
прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно 
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оператора над тим објектима.

 Минимална дубина укопавања гасовода је 0,8 m 
мерено од горње ивице гасовода.

Табела:  Минимална дубина укопавања 
челичних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице 
цеви, код укрштања са другим објектима
Инфраструктурни 
објекат

Минимална дубина 
укопавања (m)

до дна одводних канала 
путева и пруга

1

до горње коте коловозне 
конструкције пута

1,35

до горње ивице прага 
железничке пруге

1,5

до горње ивице прага 
индустријске пруге

1

 Од минималне дубине укопавања цеви може 
се одступити уз навођење оправданих разлога за тај 
поступак, при чему се морају предвидети повећане мере 
безбедности, али тако да минимална дубина укопавања 
не може бити мања од 0,5 m.

 У зависности од притиска заштитни појас 
гасовода је:
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 bar - по 1 m од осе 
гасовода на обе стране;
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од 
осе гасовода на обе стране;
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе 
гасовода на обе стране;
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 m од 
осе гасовода на обе стране.
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити 
радови и друге активности, изузев пољопривредних 
радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора 
дистрибутивног система.

 У заштитном појасу гасовода забрањено је 
садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу 
дубину већу од 1 m, односно за које је потребно да се 
земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

 Приликом изградње гасовода, укрштање 
гасовода и јавних путева врши се у складу са 
Правилником о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 
16 barа и условима управљача јавног пута.

 Изградњу термоенергетске инфраструктуре/
вршење радова у зони водних објеката/водног 
земљишта планирати/реализовати поштујући 
ограничења постављена Законом о водама, према 
условима прибављеним од надлежног органа за послове 
водопривреде, за објекте/радове за које се према Закону 
о водама издају услови.
 
Услови за прикључење на термоенергетску 
инфраструктуру

 Прикључење на дистрибутивну гасоводну 
инфраструктуру извести у складу са условима и 

сагласности од надлежног предузећа ЈП„Ингас“Инђија, 
док за прикључење на транспортни систем Србијагас-а 
у складу са условима и сагласности од ЈП „Србијагас“-а, 
у складу са одредбама Правилника о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник 
РС“, број 86/15) и Правилника о условима за несметан 
и безбедан транспорт природног гаса гасоводима 
притиска већег од 16 bar („Службени гласник РС“, бр. 
37/13 и 87/15).“

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ 
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ“, у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у 
подтачки „1.6. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ 
ЗАШТИТЕ“, у подподтачки „1.6.1. УСЛОВИ И МЕРЕ 
ЗАШТИТЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ, УРЕЂЕЊЕ 
И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, у 15. пасусу, 
прва алинеја мења се и гласи:

„- примену мера при изградњи електроенергетске 
инфраструктуре које подразумевају обезбеђење 
заштитног појаса, који у зависности од напонског нивоа 
износи: за водове од 220 kV и 400 kV је 30 m са обе 
стране од крајњег фазног проводника, a за водове од 110 
kV је 25 m са обе стране од крајњег фазног проводника; 
и грађење објеката у близини 110 kV, 220 kV и 400 kV 
далековода условљено је Свака градња испод или у 
близини далековода напона и 400 kV, 220 kV и 110 kV 
условљена је: 
- Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21),
- Законом о енергетици („Службени гласник PC“, број 
145/14), 
- Правилником о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона 
од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и 
„Службени лист СРЈ“, број 18/92),
- Правилником о техничким нормативима за 
електроенергетска постројења називног напона изнад 
1000 V („Службени лист СФРЈ“, број 4/74), 
- Правилником о техничким нормативима за уземљења 
електроенергетских постројења називног напона изнад 
1000 V („Службени лист СРЈ“, број 61/95), Законом о 
заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник 
PC“, број 36/09), са припадајућим правилницима, од 
којих се посебно издваја: Правилник о границама 
нејонизујућим зрачењима („Службени гласник PC“, број 
104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења 
од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду 
њиховог испитивања („Службени гласник PC“, број 
104/09),
- SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних 
металних цевовода од утицаја електроенергетских 
постројења („Службени лист СФРЈ“, број 68/86), SRPS 
N.C0.101-Заштита телекомуникационих постројења 
од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од 
опасности, SRPS N.C0.102-Заштита телекомуникационих 
постројења од утицаја електроенергетских постројења-
Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ, број 68/86), 
као и SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих 
постројења од утицаја електроенергетских 
постројења - Увођење телекомуникационих водова у 
електроенергетска постројења („Службени лист СФРЈ“, 
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број 49/83),
- Интерним стандардима ИЦ-ЕМС 200:2019 – Основни 
технички захтеви за избор и монтажу енергеских каблова 
и кабловског прибора у преносној мрежи и 
- условима надлежног оператора мреже преносног 
система електричне енергије.“

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.6. 
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ“, 
подподтачка „1.6.2.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА“, 
мења се и гласи: 

 „Све активности у заштићеним подручјима као 
и у њиховој непосредној близини, морају се спроводити 
у складу ca Законом о заштити природе и подзаконским 
документима, као и у складу ca актима о проглашењу 
заштићених подручја, у којима су дефинисани услови и 
мере забрањених, ограничавајућих и дозвољених радова 
и активности.

 Мере заштите станишта заштићених и строго 
заштићених врста од националног значаја:

 Ha стаништима заштићених и строго 
заштићених врста која се налазе ван грађевинских 
подручја:

 Забрањено je мењати намену и културу 
површина осим у циљу еколошке ревитализације; 
уништавати вегетацију или површински слој земљишта; 
подизати соларне паркове и ветрогенераторе; мењати 
морфологију терена; привремено или трајно одлагати 
отпад и опасне материје; уносити инвазивне врсте 
биљака и животиња међу којима су: циганско перје 
(Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), 
кисело дрво (AHanthus altissima), багремац (Amorpha 
fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина 
(Elaeagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен 
(Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gleditsia triacanthos), 
жива ограда (Lycium harbarum), петолисни бршљан 
(Parthenocissus quinquefotia), касна сремза (Prunus 
serotina), јапанска фалопа (Reynoutria syn. Fallopia 
japonica), багрем (Robiniapseudoacacia), сибирски брест 
(Ulmuspumila).
 Неопходно je: ускладити постојећи хидролошки 
(водни) режим ca циљевима заштите станишта; 
обезбедити одрживо коришћење травних површина 
станишта за кошење и испашу; обнављати уништене 
и деградиране делове станишта; ускладити планске 
документе коришћења природних ресурса ca циљевима 
очувања дивљих врста и станишних типова.

 Прибавити посебне услове заштите природе 
за следеће активности: изградњу и реконструкцију 
инфраструктуре и објеката; водну делатност; подизање 
привремених објеката; планирање рекреативних 
активности; геолошка и друга истраживања; сечу 
и подизање ваншумског зеленила; ревитализацију 
станишта.

 Ha природним стаништима заштићених и 
строго заштићених врста која су
обухваћена грађевинским подручјима:

 Забрањено je: мењати морфолошке и 
хидролошке особине станишта; мењати састав и 
структуру вегетације; одредити намену другачију од 
заштитног зеленила; обављати све радове и активности 
осим еколошке едукације и одржавања станишта у 
складу ca карактеристикама и капацитетом простора; 
одлагати отпад и опасне материје; уносити инвазивне 
врсте биљака и животиња.

 Прибавити посебне услове заштите природе за 
све активности на овим
подручјима, укључујући и активности одржавања и/или 
уређења просторне
целине.

 Ha антропогеним стаништима заштићених и 
строго заштићених врста која се
налазе на грађевинским подручјима:
- Забрањене су активности које могу да доведу до 
уништавања јединки заштићених и строго заштићених 
врста (јединке у свим фазама развоја);
- Прибавити посебне услове заштите природе за све 
активности на овим подручјима којима се мењају 
карактеристике станишта.

 Применити мере очувања и унапређења 
природних и полуприродних елемената еколошких 
коридора:

 Није дозвољена промена намена површина под 
вегетацијом у природном и блиско-природном стању 
(ливаде, пашњаци, тршћаци, шуме итд.) као ни чиста 
сеча шумских појасева или других врста зеленила ca 
улогом еколошких коридора.

 Избегавати узурпирање заштитног појаса реке 
Дунав (преоравање, изградња објеката и сл.). Уз обалу 
могу бити смештени објекти чија je намена директно 
везана за водоток, односно за активности на води (нпр. 
Привез за чамце или монтажно-демонтажни молови у 
зони спорта и рекреације) на тај начин да не прекидају 
континуитет коридора.

 Дунав као и његови бочни канали који 
представљају еколошке коридоре не могу да служе као 
пријемници непречишћених отпадних вода.

 Саобраћајнице треба да прелазе преко водотока 
и канала у облику мостова, испод којих су обезбеђени 
прелази за животиње, Упутства за пролазе за животиње 
тражити од Завода за заштиту природе.

 Поплочавање и изградњу обала водотока/
потока/канала са функцијом еколошких коридора: 
Свести на минимум, уз примену еколошки повољних 
техничких решења; Поплочани или бетонирани делови 
обале, изузев пристана, морају садржати појас нагиба од 
45°, a структура овог појаеа треба да омогући кретање 
животиња малих и средњих димензија, првенствено 
током малих и средњих водостаја;

 Током реконструкције/одржавања постојећих 
обалоутврда поплочане или бетониране делове 
комбиновати са мањим просторима који ублажавају 
негативне особине измењене обалне структуре (грубо 
храпава површина обалоутврде, нагиб мањи од 45%, 
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површина са вегетацијом) и на тај начин омогућити 
кретање врста кроз измењене деонице реке; Поплочане 
или изграђене деонице на сваких 200-300 m (оптимално 
на 100m) прекидати мањим зеленим површинама које су 
саставни део заштитног зеленила. 

 Обезбедити надовезивање зелених површина 
између вештачких деоница обале, односно зелених 
површина формираних код еколошких типова 
обалоутврде на мрежу зеленила на копну. Ова зелена 
острва (дужине неколико десетина метара уз обалу) 
такође je неопходно повезати са зеленим коридором уз 
насип.

 Обезбедити отвореност водотока са улогом 
еколошких коридора на целој дужини и проходност у 
зонама водних објеката којима се преграђују водотоци 
путем одржавања појаса зеленила приобаља a no 
потреби изградњом прелаза/пролаза за дивље врсте.

 Прибавити посебне услове заштите природе 
за примену одговарајућих техничких решења којима 
се обезбеђује безбедно кретање животиња уз еколошки 
коридор за израду техничке документације приликом: 
Регулације водотока (изградња насипа и обалоутврда, 
продубљивање корита), поплочавања и изградње обала; 
Изградња и/или обнављање саобраћајница које се 
укрштају са еколошким коридорима и изградња нових и 
обнављање постојећих мостова.

 Уређење приобалног земљишта водотока са 
функцијом еколошких коридора вршити: применом 
еколошки повољних решења која омогућују кретање 
животиња малих и средњих димензија уз коридор, 
првенствено током малих и средњих водостаја; очувањем 
и унапређењем хидроморфолошких услова неопходних 
за функционисање коридора; унапређењем еколошког 
статуса или потенцијала.

 Обезбедити заштиту коридора од утицаја 
рефлектоване сунчеве светлости и ноћног осветљења. 
Избегавати директно осветљење воде и обале. 
Применити одговарајућа техничка решења заштите 
природних и блиско природних делова коридора од 
утицаја светлости, применом одговарајућих планских 
и техничких решења (смањена висина светлосних тела, 
усмереност светлосних снопова према саобраћајницама 
и објектима, примена посебног светлосног спектра 
на осетљивим локацијама, ограничавање трајања 
осветљења на прву половину ноћи и сл.). Применити 
засторе којима се спречава расипање светлости према 
небу, односно према осетљивим подручјима еколошке 
мреже.

 Очувати травну вегетацију уз обалу канала/
водотока у ширини од најмање 4 m, a оптимално 8m 
код локалних коридора, a код регионалних коридора у 
ширини од најмање 10m, a оптимално 20 m (у случају 
ужег појаса приобалног земљишта од наведених 
вредности, обезбедити травни појас до границе водног 
земљишта). Травна вегетација се одржава редовним 
кошењем. Забрањено je узурпирати приобално 
земљиште коридора преоравањем, изградњом објеката и 
сл.

 Ha деоницама еколошких коридора ван 

грађевинских подручја насеља стимулисати 
традиционалне видове коришћења простора који 
доприносе очувању и унапређењу биодиверзитета.

 Ha грађевинском земљишту: наменити што 
већи део приобаља деонице еколошког коридора за 
мултифункционално зеленило који испуњава улогу 
очувања и заштите биолошке разноврсности; урбане 
садржаје потребно je распоредити no принципу 
зонације којом се одређује минимална удаљеност 
објеката од еколошких коридора и намена простора; на 
грађевинским парцелама обезбедити зелени појас који 
одваја простор људских активности од функционалног 
дела коридора у случају да je унутар коридора нека 
друге намене.

 Ha простору изван зона становања, забрањена 
je изградња објеката чија намена није директно везана 
за обалу водотока са функцијом еколошког коридора 
на растојању мањем од 50 m од обале стајаћих вода, 
односно линије средњег водостаја водотока.

 Применити планске и техничке мере за 
спречавање загађења коридора. Ha местима укрштања 
еколошких коридора са елементима инфраструктурних 
система који формирају баријере за миграцију врата, 
обезбедити техничко-технолошка решења за неометано 
кретање дивљих врста. Пошумљавање и подизање 
зелених појасева вршити у складу са потребама очувања 
еколошких карактеристика коридора.

 Применити мере за заштитну зону еколошких 
коридора и станишта строго заштићених и строго 
заштићених врста:
- У појасу од 500 m од еколошког коридора/станишта 
забрањена су планска решења којима се нарушавају 
основне карактеристика екосистема, предела или 
хидролошког режима од којих зависи функционалност 
коридора и опстанак врста и станишних типова.
- У појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта 
планским решењима обезбедити: Зонални распоред 
урбано-руралних садржаја са циљем смањења 
негативних утицаја на живи свет; Примену мера 
заштите коридора/станишта од утицаја светлости, буке 
и загађења; Посебна дефинисана правила озелењавања 
уз забрану коришћења инвазивних врста, a у складу са 
еколошким карактеристикама подручја.
- У појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта, 
ван грађевинског подручја насеља: Ограничава се 
формирање грађевинског земљишта на трасе линијске 
инфраструктуре и објекте од јавног интереса за потребе 
објеката за видове одрживог коришћења који обезбеђују 
повољно стање коридора или датог станишта.
 Приликом планирања и изградње надземне 
инфраструктуре применити посебна техничко-
технолошка решења која спречавају колизију, као и 
електрокуцију летећих организама код електричних 
водова ниског и средњег напона.
- У појасу од 50 m од еколошког коридора или станишта 
забрањује се примена техничких решења којима се 
формирају рефлектујуће површине усмерене према 
коридору или станишту.
 Ограничава се изградња надземне 
инфраструктуре на инфраструктуру чија траса најкраћим 
путем прелази преко еколошких коридора, станишта 
или комплекса станишта од већег броја субјединица.
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Примењивати следеће мере: уситњавање парцела 
вршити у складу ca интересима очувања станишта или 
коридора, очувати проходност еколошких коридора 
површинских вода забраном ограђивања појаса уз 
обалу или применом типова ограде које омогућују 
кретање дивљих врста. Обезбедити континуитет зеленог 
заштитног појаса између простора људских активности 
и коридора/станишта, у складу ca типом вегетације и 
осетљивости коридора/станишта.
- У појасу од 50 m од еколошког коридора или 
станишта (пољопривредно, шумско и водно земљиште), 
изградња објеката се ограничава на оне објекте чија je 
наменадиректно везана за воду.
- У појасу од 50 m од еколошког коридора или станишта 
на грађевинском земљишту (насеље, радне зоне, викенд 
зоне, туристичко-рекреативне и сл.) услов за изградњу на 
вештачким површинама (паркинг, спортски терени и сл.) 
je да се на парцели формира уређена зелена површина 
ca функцијом одржавања континуитета зеленог појаса 
коридора или тампон зоне станишта.
 Посебне мере очувања функционалности 
и проходности коридора: Током изградње и 
функционисања објеката чија je намена директно 
везана за воду и/или обалу спречити ширење последица 
евентуалног акцидентног изливања горива и уља у 
еколошки коридор, постављањем пливајућих завеса на 
одговарајућим локацијама. Гориво и уље просуто на 
површину воде, као и друге загађујуће материје, морају 
се покупити у најкраћем могућем року.
 За заштиту околних екосистема од последица 
евентуалне дисперзије горива воденом површином 
предвидети одговарајуће хемијско-физичке мере и 
биолошке мере санације.
 Није дозвољена изградња складишта опасних 
материја (резервоари
горива и сл.) у небрањеном делу плавног подручја 
водотокова. Ha простору еколошког коридора управљање 
отпадом вршиће се у складу ca Законом о управљању 
отпадом и другим важећим прописима.
 У зонама водопривредних објеката применити 
техничка решења којима се обезбеђује континуитет 
вегетације приобалног појаса и проходност терена за 
слабо покретљиве ситне животиње.
 Далеководне објекте и инфраструктуру 
изоловати и обележити тако да се на минимум сведе 
могућност електрокуције и колизије летећих организама: 
носаче изолатора изоловати пластичним навлакама, 
изолаторе поставити на носаче у положају на доле, a 
жице обележити на упадљив начин.

 Планско подизање зелених појасева уз 
постојеће и планиране државне саобраћајнице I и II 
реда у обухвату Плана треба да се одвија у складу 
са предеоним карактеристикама подручја: Није 
дозвољено стварање пошумљеног коридора уз сам појас 
саобраћајнице који би привлачио животињске врсте и 
довео до повећања морталитета њихових популација; Ha 
степским стаништима заштићених и строго заштићених 
врста, није дозвољено подизање високог зеленила.

 Због еколошког значаја простора, план 
озелењавања треба да буде саставни део планске и 
пројектне документације, озелељавање треба да се 
остварује паралелно са изградњом објеката: 
 Забрањено je сађење инвазивних врста у 
простору еколошког коридора, a током уређења зелених 

површина, одстранити присутне самоникле јединке 
инвазивних врста; Обезбедити што већи проценат 
(најмање 50%) аутохтоних врста подручја.

 Приликом парцелисања обезбедити 
континуитет коридора или обалног појаса са 
вегетацијом у природном или блископриродном стању, 
уз међународне еколошке коридоре у ширини од 20-50m 
од линије средњег водостаја, односно у ширини од 10m 
код виеоких обала. Овај појас приобаља, поред своје 
улоге кључног станишта и еколошког коридора, може да 
садржи пешачку стазу.

 Уређењем окућница и простора око нестамбених 
објеката, дефинисањем правила озелењавања и 
удаљености објеката од обале, као и дефинисањем 
типова ограда уз обалу (забрана изградње ограда 
непроходних за ситне животиње, уз примену еколошки 
прихватљивих елемената са отворима већим од 10cm) 
обезбедити проходност обале за ситне животиње. 
Приликом легализације захтевати прилагођавање 
постојећих ограда функцији еколошког коридора 
(померање ограда или измене делова ограда код 
међних тачака суседних парцела према речној обали). 
Очувати зелене површине унутар стамбених блокова, 
у зони породичног (индивидуалног) и вишепородичног 
становања и блокова са становањем као преовлађујућом 
наменом и повезати их у целину. Очувати карактеристике 
хидролошког режима.“

 Приликом израде планова нижег реда 
придржавати се следећих смерница:
- Формирати систем јавног зеленила, повећати проценат 
зелених површина, бројаи разноврсности постојећих 
категорија јавног зеленила и одржавати га у блиско 
природном стању;
- учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да 
буде минимално 20% и оптимално 50%, a примену 
четинарских врета (максимум 20%) ограничити само 
на интензивно одржаваним зеленим површинама ca 
наглашеном естетском наменом;
- очувати зелене површине унутар стамбених блокова, 
у зони породичног (индивидуалног) и вишепородичног 
становања и блокова ca становањем као преовлађујућом 
наменом и повезати их у целину;
- приликом озелењавања комплекса, блокова и локација 
намењених за производњу, пословање и услуге, 
формирати више спратова зеленила са што већим 
процентом аутохтоних врста и користити примерке 
егзота за које je потврђено да се добро адаптирају датим 
условима средине и не спадају у категорију инвазивних, 
како би се обезбедила заштита околног простора од 
ширења последица загађивања;
- у случају озелењавања путног појаса фреквентних 
саобраћајница, формирати и одржавати туст зелени 
појас од врста отпорних на аерозагађење, ca израженом 
санитарном функцијом, средњег и високог ефекта 
редукције буке, у комбинацији са жбуњем, a паркинг 
просторе равномерно покрити високим лишћарима;
- избегавати примену инвазивних врста током уређења 
зелених површина и подизања заштитног зеленила;
- тежити очувању постојеће квалитетне вегетације, 
елемената зеленила и појединачних биљака; задржавању 
постојећег учешћа зелених структура уз разматрање 
могућности за повећање учешћа истих на простору 
обухвата планске документације у циљу побољшања 
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квалитета животне средине;
- сам избор биљних таксона треба да буде специфичан 
за дату локацију у складу ca педолошким, климатским, 
хидролошким, културно-историјским условима 
локалитета и одређеном планском наменом како би 
остварио максималан ефекат озелењавања;
- озелењавањем умањити негативне ефекте климатских 
елемената. Применом одређених биоинжењерских 
мера и техника спровести стабилизацију еродираних 
подручја, ремедијацију и др.
- дати предност коришћењу аутохтоних биљака, 
уз употребу малог процента егзотичних и других 
алохтоних адекватних врста. Аутохтоне дрвенасте 
врсте су: клека (Juniperus communis L.), пољски брест 
(Ulmus carpinifolia Gled.), бели дуд (Morus alha L.), цер 
(Quercus cerris L.), сладун (Quercus frainetto Ten.), храст 
лужњак (Quercus robur L.), китњак (Quercus petraea 
Liebl.), медунац (Quercus pubescens Willd), обичан граб 
(Carpinus betulus L.), леска (Corylus avellana L.), бела 
топола (Populus alba L.), црна топола (Populus nigra L.), 
разне врсте врба (Salix sp,), сребрна липа (Tilia tomentosa 
Mnch.), дивља ружа (Rosa canina) и друге дивље руже, 
трњина (Prunus spinosa L.), дивља крушка (Pyrus pyrus 
L.), џанарика (Prunus cerasifera Ehrh.), једносемени глог 
(Crataegus monogyna Jacq.), брекиња (Sorbus torminalis 
(L.) Crantz.), оскоруша (Sorbus domestica L,), дивља 
крушка (Pyrus pyraster Burgst), дивља јабука (Malus 
sylvestris L.), клокочика (Staphylea pinnata L.), млеч 
(Acer platanoides L.), клен (Acer campestre L.), јавор 
(Acer pseudoplatanus L.), жешља (Acer tataricum L.), 
дрен (Cornus mas L.), свиб (Cornussanguinea L.), обична 
курика (Euonymus europaeus L.), зимзелен (Vinca minor 
L.), калина {Ligustrum vulgare L.), пасји дрен (Rhamnus 
catharticcus L.), црни јасен (Fraxinus ornus L.), бели јасен 
(Fraxinus ехсеlsiог L.), пољски јасен (Fraxinus angustifolia 
Vahl), црвена удика (Viburnum opulus L.), орлови нокти 
(Lonicera caprifolium L.), црна зова (Sambucus nigra L.);

 Приликом озелењавања дати предност 
планирању садње већег броја биљних врста у односу 
на монокултуре и велике групе дрвећа. Ограничити 
удео једне врсте на 10% од укупног садног потенцијала; 
различите врсте уколико су домаћини истих узрочника 
биљних болести не треба пројектовати за садњу на 
истом простору; избором врста подстицати присуство 
лептира, птица и дивљих животиња, осим у близини 
путева где постоји могућност повећаног страдања 
дивљих животиња у саобраћају; у зависности од 
намене површина приликом избора врста имати у виду 
токсичност изабраних биљака или њихових делова, 
алергена својства биљака, постојање оштрих трнова и 
привлачност биљака за инсекте и друге врсте.

 Смернице за уређење простора радне зоне и 
изградњу објеката:
- Минимална ширина вишеспратног зеленог појаса у 
окружењу радних комплекса je 3-5 метара (у зависности 
од раsположивог простора и близине станишта), a за 
удео високог зеленила je 60-70%;
- озелењавање површина унутар радног комплекса 
треба да фаворизује аутохтоне дрвенасте и жбунасте 
врсте као и примерке егзота за које je потврђено да ее 
добро адаптирају датим условима ередине a не спадају 
у категорију инвазивних (агресивних алохтоних) врста;
- паркинг просторе равномерно покрити високим 
лишћарима, a слободне површине треба да садрже 

најмање травни покривач;
- приликом избора технологија, техника и опреме, имати 
у виду одредбу прописану начелом превенције Закона 
о заштити животне средине, према којој се заштита 
животне средине, поред спровођења поступка процене 
утицаја, остварује коришћењем најбољих расположивих 
и доступних технологија, техника и опреме;
- планирати примену одговарајућих мера за очување 
квалитета земљишта у окружењу предметног комплекса 
у складу са Законом о пољопривредном земљишту који 
се односи на забрану испуштања и одлагања опасних 
и штетних материја на пољопривредном земљишту 
и у каналима за одводњавање и наводњавање, као и 
поштовањем осталих мера за заштиту земљишта од 
деградације;
- изградња објеката чије функционисање може изазвати 
контаминацију тла и друге облике деградације земљишта, 
зависно од капацитета, производње захтева планирање 
мера заштите у складу ca одредбама Правилника о 
листи активности које могу да буду узрок загађења и 
деградације земљишта, поступку, садржини података, 
роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта;
- планирати примену одговарајућих мера за очување 
квалитета вода у складу ca члановима 97. и 98. 
Закона о водама, поштовањем забране испуштања 
непречишћених и недовољно пречишћених отпадних 
вода у крајњи реципијент, при чему:
a) Квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати 
прописане критеријуме за упуштање у канализацију у 
складу ca правилима одвођења и предтретмана отпадних 
вода, односно у крајњи реципијент, према захтевима 
Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање;
б) Зауљене воде треба одвести ca манипулативних 
асфалтних површина, до места одговарајућег 
предтретмана истих (преко сепаратора уља и таложника 
за издвајање минералних уља и брзоталожних примеса) 
пре упуштања у реципијент;
в) Поред забрана и ограничења која се односе на 
доспевање загађујућих материја у водно тело, у 
природни реципијент забрањено je испуштање термички 
загађених вода.

 Правна лица и предузетници дужни су да 
планирају примену техничких мера у циљу смањења 
емисије загађујућих материја из складишних и других 
објеката, у складу ca Законом о заштити ваздуха који се 
односи на предузимање мера за спречавање и смањење 
загађивања ваздуха, као и сагласно другим одредбама 
овог Закона које се односе на стационаране и покретне 
изворе загађивања.

 У складу ca Законом о заштити животне 
средине, правна и физичка лица дужна су да, између 
осталог, у обављању својих делатности обезбеде 
„рационално коришћење природних богатстава, 
урачунавање трошкова заштите животне средине у 
оквиру инвестиционих трошкова, примену прописа, 
односно предузимање мера заштите животне средине, у 
складу ca законом”.

 Током поступка израде пројектне документације 
за изградњу објеката на сваком од појединачних 
локалитета неопходно je исходовати посебне услове 
заштите природе.
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 Уколико се у току радова наиђе на геолошка или 
палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали 
и др.) која би могла представљати заштићену природну 
вредност, налазач je дужан да пријави Министарству 
заштите животне средине, у року од осам дана од дана 
проналаска и предузме мере заштите од уништења, 
оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.“

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.6. 
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ“, 
подподтачка „1.6.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА“, 
мења се и гласи:

 „Услови чувања, одржавања и коришћења 
заштићене околине непокретног културног добра од 
изузетног значаја

 Услови чувања, одржавања и коришћења 
заштићене околине непокретног културног добра од 
изузетног значаја су:
- очување изворног изгледа архитектуре и рељефних 
представа, хоризонталног и вертикалног габарита, свих 
конструктивних и декоративних елемената, оригиналних 
материјала и стилских карактеристика споменика;
- очување амбијенталних вредности, природне 
карактеристике и конфигурацију терена;
- забрана преправки, доградње и надградње споменика;
- забрана додавања нових елемената, украса и плоча на 
споменик;
- забрана радова који могу угрозити статичку стабилност 
споменика културе;
- на кат. парцели 2006 KO Стари Сланкамен на којој се 
налази споменик забрањују се изградње и постављања 
објеката трајног или привременог карактера; дозвољено 
je само партерно уређење парцеле у циљу заштите 
и презентације добра, односно постављање урбаног 
мобилијара и једне информативне табле;
- било какви радови на споменику и парцели на којој се 
он налази могу да се обављају тек након добијања услова 
надлежне установе заштите непокретног културног 
наслеђа;
- забрана постављања далековода, стубова мобилне 
телефоније, ваздушних електро, оптичких и ТТ водова;
- забрана просипања, одлагања, привременог или 
трајног депоновања смећа, отпадних и опасних материја, 
изливања отпадних вода, као и других облика загађења 
животне средине;
- забрањује се изградња и постављања објеката трајног 
или привременог карактера на кат. парцелама 725/1, 
725/2, 726, 727/1, 727/2, 727/3, 610/6, 610/10, 610/9, 
617/1, 617/2, 618, 619/1, 619/3, 619/4, 1708, 1741/1, KO 
Стари Сланкамен;
- за кат. парцеле 725/3, 725/4, 619/2, 610/8, 610/11, 610/12, 
730 дозвољава се изградња са максималном дозвољеном 
спратности П+0, no посебним условима које утврђује 
надлежна установа заштите непокретног културног 
наслеђа;
- за кат. парцеле 1712/4, 1713, 1741/2, 1742, 1743, 1744, 
1745, 1746, 1747 KO Стари Сланкамен пресецамо 
их замишљеном линијом у правцу јужне ивице кат. 
парцеле 1741/1 KO Стари Сланкамен и тако добијамо 
две зоне: зону северно од замишљене линије у којој се 
забрањуе изградња или постављање објеката трајног 

или привременог карактера и зону јужно од замишљене 
линије у којој je дозвољена градња пo посебним 
уеловима које утврђује надлежна установа заштите 
непокретног културног наслеђа;
- дозвољава се извођење искључиво радова у функцији 
одржавања инфраструктурних објеката на деловима кат. 
парцела 589/2, 860, 2007/1, 2007/2 KO Стари Сланкамен 
који су у контакту и наспрам набројаних парцела 
знаменитог места и заштићене околине, без угрожавања 
споменика културе, a no посебним условима које 
утврђује надлежна установа заштите непокретног 
културног наслеђа.

Услови чувања, одржавања и коришћења 
непокретних културних добара, евидентираних 
непокретности и добара под претходном заштитом и 
њихове заштићене околине

 Општи услови заштите за непокретна културна 
добра, евидентиране непокретности и добра под 
претходном заштитом су:
- очување постојеће уличне матрице и карактеристика 
просторне организације;
- очување евидентираних визура и непокретних добара 
као реперних објеката;
- oбавезно је прибављање појединачних услова по 
захтеву сваког Инвеститора за изградњу;
- на преосталом делу обухвата Плана приликом изградње 
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;
- aрхеолошки надзор приликом извођења грађевинских 
и других радова врши стручна служба Завода за заштиту 
споменика културе у Сремској Митровици;
- aко 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 Завода 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.

 Посебни услови заштите за непокретна 
културна добра и евидентиране непокретности и добра 
под претходном заштитом су:

* за сакралне објекте:
- очување карактеристичних елемената архитектуре, 
габарита, конструктивних и декоративних елемената 
екстеријера и ентеријера, карактеристичне 
материјализације и мобилијара;
- забрана радова који могу угрозити статичку стабилност 
објекта;  
- дозвољава се обнова објеката која неће угрозити 
споменичка својства, а по појединачним условима 
службе заштите.
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* за објекте грађанске архитектуре: 
- очување карактеристичних елемената архитектуре, 
габарита, конструктивних и декоративних елемената 
екстеријера и ентеријера, карактеристичне 
материјализације и мобилијара;
- забрана радова који могу угрозити статичку стабилност 
објекта;
- дозвољава се обнова објеката која неће угрозити 
споменичка својства, а по појединачним условима 
службе заштите.

* за просторно културно-историјске целине:
- очување амбијенталних вредности и просторне 
организације; 
- очување постојеће хоризонталне и вертикалне 
регулације;
- очување карактеристичних елемената архитектуре, 
габарита, конструктивних и декоративних елемената 
екстеријера и ентеријера, карактеристичне 
материјализације и мобилијара на заштићеним 
објектима; 
- забрана радова који могу угрозити статичку стабилност 
и споменичка својства објекта;
- дозвољена обнова непокретности под заштитом по 
појединачним условима;
- дозвољена промена намене непокретности по 
појединачним условима;
- дозвољена замена, уклањање или изградња нових 
објеката, који нису обухваћени режимом заштите, 
у оквиру заштићених парцела у саставу целина и 
заштићене околине по посебним условима заштите, а у 
складу са општим и посебним условима.

* за објекте народног градитељства:
- чување изгледа, конструктивних и декоративних 
елемената, материјализације, као и функционалних 
карактеристика;
- забрана извођења грађевинских радова који могу 
угрозити статичку стабилност и споменичка својства 
споменика културе;
- дозвољава се обнова и промена намене непокретности 
која неће угрозити споменичка својства, а по 
појединачним условима службе заштите;
- посебно се извајају следећи објекти Бирошке куће 
у Јарковцима, кућа Боривоја Гњатића 17 у Старом 
Слакамену, капела Св. Марка Апостола у Новим 
Карловцима.

* Услови заштите у зони заштићене околине непокрених 
добара и евидентираних добара су:
- дозвољено урбанистичко, комунално и хортикултурно 
опремање, уређење и одржавање;
- очување постојеће уличне матрице и карактеристика 
просторне организације; 
- забрана радова који могу угрозити статичку стабилност 
објекта;
- забрана подизања објеката који архитектуром, 
габаритом или наменом могу угрозити споменик 
културе; 
- забрана складиштења отпадних и штетних материја;
- у случају земљаних радова обавезно је археолошко 
праћење радова;
- у заштићеној околини проглашених археолошких 
локалитета дозвољена је изградња инфраструктуре и 
извођење грађевинских радова уз претходно прибављање 
појединачних мера заштите и обезбеђивање заштитних 

археолошких ископавања, праћења радова и адекватну 
презентацију налаза.

* Посебни услови и мере заштите евидентираног добра 
Вила Станковић:
- на предметним парцелама евидентираног добра Вила 
Станковић код Чортановаца забрањена је изградња 
објеката и извођење инфраструктурних радова осим у 
функцији заштите и презентације самог евидентираног 
добра, без угрожавања споменичких вредности 
евидентираног добра, његове статичке стабилности 
и постојећих визура и репера, а уз обавезну израду 
Урбанистичког пројекта са идејним архитектонским 
решењем по посебним условима заштите;
- на постојећим објектима у саставу евидентираног 
добра Вила Станковић код Чортановаца дозвољено је 
искључиво извођење конзерваторско-рестаураторских 
радова, радова на санацији и адаптацији, без промене 
стилског израза, основне просторне организације, 
концепције, волумена, хоризонталног и верткалног 
габарита и материјализације постојећих објеката по 
посебним условима заштите;
- забрањује се изградња на парцелама 990/2, 1003 и 
3325/2 КО Чортановци које су део заштићене околине 
евидентираног добра Вила Станковић код Чортановаца;
- дозвољава се, по посебним условима заштите, 
реконструкција објеката на парцелама 1012 и 1002 
КО Чортановци, које су део заштићене околине 
евидентираног добра Вила Станковић код Чортановаца, 
а који су били у саставу првобитног комплекса 
евидентираног добра;
- на преосталим парцелама у заштићеној околини 
евидентираног добра Вила Станковић код Чортановаца 
дозвољена је изградња кућа за одмор спратности до П+1 
са максимално дозвољеном заузетости парцеле од 15% 
осим ако просторно-планском документацијом нижег 
реда није другачије прописано;
- забрањено је депоновање штетних и запаљивих 
материја у зони евидентираног добра Вила Станковић 
код Чортановаца и њеној заштићеној околини;
- за све радове у смислу изградње објеката и извођења 
инфраструктурних радова на парцелама евидентираног 
добра Вила Станковић код Чортановаца и њеној 
заштићеној околини обавезни су посебни услови 
заштите непокретног културног наслеђа;
- за изградњу објеката у зони заштићене оклине 
евидентираног добра Вила Станковић код Чортановаца 
неопходна је израда Плана детаљне регулације који 
обухвата простор евидентираног добра и његове 
заштићене околине по посебним условима заштите.

* Услови чувања, одржавања и коришћења непокретних 
културних добара, евидентираних добара и добара 
под претходном заштитом (група добара у категорији 
меморијални комплекси, споменици и спомен обележја):
- дозвољава се обнова, санација, конзервација и 
рестаурација, која неће угрозити споменичка својства и 
постојеће карактеристичне конструктивне и декоративне 
елементе објеката или обележја под заштитом; сви 
радови морају бити обављени према појединачним 
условима надлежне службе заштите;
- дозвољава се урбанистичко и хортикултурно опремање, 
уређење и одржавање припадајуће парцеле које неће 
угрозити споменичка својства објеката или обележја 
под заштитом; сви радови морају бити обављени према 
појединачним условима надлежне службе заштите;
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- забрањује се дислокација објекта или обележја под 
заштитом осим у посебним случајевима уз обавезно 
добијање одобрења и појединачних услова надлежне 
службе заштите;
- забрањују се радови који могу угрозити статичку 
стабилност објекта или обележја под заштитом;
- забрањује се додавање нових елемената (плоча, 
украса) на објекте или обележја под заштитом као и 
било каква друга измена истих без добијања одобрења и 
појединачних услова надлежне службе заштите; 
- забрањује се подизања објеката у непосредној околини 
објеката или обележја под заштитом који архитектуром, 
габаритом или наменом могу угрозити њихова 
споменичка својства;
- забрањује се складиштење отпадних и штетних 
материја у непосредној околини објеката или обележја 
под заштитом;
- за објекте који уживају додатну заштиту према Закону 
о ратним меморијалима („Службени гласник РС“, 
број 50/18) поменутим законом су уређена питања од 
значаја за заштиту, редовно одржавање, инвестиционо 
одржавање, уређење, уклањање и финансирање, 
одржавања и уређења ратних меморијала, успостављање 
и вођење прописаних евиденција, као и друга питања 
од значаја за ратне меморијале у Републици Србији и 
иностранству.

* Посебни услови и мере заштите за археолошко 
налазиште „Калакача“ у Бешкој и локалитет 
„Манастирине“ у Старом Сланкамену:
- није дозвољена изградња стамбених, помоћних, нити 
других објеката, који нису у функцији презентације 
налазишта;
- није дозвољено пошумљавање простора, нити сађење 
високе вегетације, које својим коренским системом може 
оштетити археолошке остатке скривене испод земље;
- на наведеним катастарским парцелама дозвољава се 
обрада земље до дубине 0.30 m; 
- забрањује се дубоко орање дубље од 0.30 m, рингловање 
земљишта за винограде, воћњаке и слично;
- омогућити приступ локалитету за потребе стручних 
служби и посетилаца;
- забрањено сакупљање покретних археолошких налаза 
са локалитета; 
- изградња инфраструктуре се може дозволити само у 
функцији археолошког локалитета и након систематски 
спроведених археолошких истраживања.

* Посебни услови и мере заштите за заштићену околину 
археолошког локалитета „Калакача“ и „Манастирине“:
- обавезно је задржавање постојеће намене простора уз 
могућност формирања садржаја који су компатибилни 
потребама археолошког локалитета;
- дозвољена је реконструкција, санација, адаптација 
и изградња нових објеката уз обавезна археолошка 
истраживања и археолошки надзор само на основу 
услова и сагласности службе заштите по појединачним 
захтевима;
- извођење грађевинских радова, промена облика 
терена, реконструкција, санација адаптација и изградња 
нових објеката може се дозволити након претходно 
изведених систематских археолошких истраживања, уз 
адекватну презентацију налаза, уз ограничавање намене 
предметног подручја;
- обавезно је извођење систематских археолошких 
истраживања пре изградње нових саобраћајница и 

инфраструктуре;
- на основу резултата археолошких ископавања биће 
утврђене даље смернице у дефинисању простора; 
- сађење високе вегетације, пошумљавање и озелењавање 
простора дозвољава се само на простору који је 
археолошки истражен и где се зелени појас визуелно 
уклапа у организацију подручја локалитета;
- забрањено је просипање, одлагање и привремено или 
трано депоновање отпадних и штетних материја.

* Посебни услови заштите за зонe археолошких 
локалитета „Православно гробље“ и „Почента“ у 
Старом Сланкамену, као и „Суторов салаш“ у Новим 
Карловцима:
- 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.“

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“ , у првом ставу, 11. 
алинеја брише се.

 Пасуси 2-4 бришу се.

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у подтачки „2.1. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ 
ЗЕМЉИШТУ“, додаје се нови трећи пасус, који гласи:

 „На пољопривредном земљишту резервисаном 
за проширење радне зоне, на локалитету североисточно 
од насеља Инђија, северно од радне зоне у насељу 
Инђија, а јужно од радне зоне број 15 и источно од 
радних зона број 9 и 16 изван грађевинског подручја 
насеља, између „пруге за возове великих брзина“ и 
ауто-пута Е-75 забрањена је изградња објеката, односно 
дозвољено је само обрађивање пољопривредних 
површина и постављање пластеника у складу са 
правилима прописаним овим Просторним планом у 
тачки „2.1.3.1. Стакленици и пластеници“.“

 Досадашњи пасуси 3-8, постају пасуси 4-9.

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у подтачки 
„2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ 
ЗЕМЉИШТУ, ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
НАСЕЉА“, подподтачка „2.5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
У ЗОНАМА КУЋА ЗА ОДМОР (ВИКЕНД ЗОНЕ)“ мења 
се и гласи:

 „На грађевинској парцели у оквиру зоне кућа 
за одмор дозвољена је изградња само једног главног 
објекта (куће за одмор) и више помоћних објеката у 
функцији главног објекта. Кућа за одмор (викенд објекат) 
је објекат у функцији одмора и повременог становања са 
максимално једном стамбеном јединицом. 

 Поред основне функције - одмор и повремено 
становање, део куће за одмор може се користити и за 
пословање и то из области угоститељства (услуге 
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смештаја) и трговине на мало). У оквиру куће за одмор 
до 30% бруто развијене површине објекта може да се 
намени пословању са максимално једном пословном 
јединицом.

 Главни објекат осим куће за одмор може бити 
и објекат компатибилне намене - пословни објекат из 
области угоститељства (само угоститељски објекат за 
смештај: кућа, апартман, соба, етно кућа, вила).

 Помоћни објекат је у функцији главног објекта, 
а гради се на истој парцели на којој је саграђен или може 
бити саграђен главни објекат.

 Пословне делатности које се могу дозволити у 
оквиру основне намене су из области угоститељства и то 
само угоститељски објекат за смештај (кућа, апартман, 
соба, етно кућа, вила) и трговине на мало.
 У оквиру постојећих зона кућа за одмор 
могућа је изградња компатибилних садржаја: винарија 
и туристичко-рекреативних комплекса (садржаји у 
функцији угоститељства, рекреације и активног туризма -  
излетнички, спортско-рекреативни, едукативни) 
уз обавезну израду плана детаљне регулације или 
урбанистичког пројекта, у зависности од конкретног 
случаја.

 У зони кућа за одмор која је у „Подручју 
непосредног утицаја на Национални парк“ (део викенд 
зоне Ч1) компатибилне намене су: угоститељски објекти, 
спортско-рекреативни објекти, објекти јавних служби, 
пословни објекти са тихим услужним делатностима 
(сервис за бицикле, трговина на мало и сл.), као и 
производни и складишни објекти за потребе малих 
произвођача чија је производња везана за презентацију 
и промоцију Фрушке горе, као што су винарије, и у 
процесу производње користе се лака теретна возила –  
ЛТВ. Дозвољено је пренаменити део зоне кућа за 
одмор ван Националног парка у неку од наведених 
компатибилних намена само ако се на адекватан начин 
реше услови заштите животне средине.

 Забрањена је изградња других стамбених 
објеката, непоменутих пословних објеката, производних, 
складишних, економских и инфраструктурних објеката.

 Највећа дозвољена спратност главног објекта је 
П+Пк (приземље + поткровље).

 Дозвољена је изградња подрумске или 
сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. 

 Највећа дозвољена спратност помоћних 
објеката је П (приземље).

 Грађевинска парцела мора имати обезбеђен 
директан приступ јавној саобраћајној површини.

 При парцелацији или препарцелацији 
катастарских парцела, а за потребе образовања нове 
грађевинске парцеле, минимална величина грађевинске 
парцеле је 1000 m2, а максимална величина грађевинске 
парцеле се не условљава. Код изградње кућа за одмор на 
постојећим парцелама минимална површина парцеле је 
500 m2.

 У случају потреба за изменом положаја 
регулационих линија у викенд зони Јарковци обавезна је 
израда плана детаљне регулације. 

 Максимални дозвољени индекс заузетости 
грађевинске парцеле је 10% али не више од 150 m² 
бруто површине у основи објеката. У оквиру парцеле 
обезбедити минимално 70% зелених површина.

 За сваку грађевинску парцелу обезбедити 
колско-пешачки прилаз минималне ширине 2,5 m, са 
минималним унутрашњим радијусом кривине од 5,0 m. 
За паркирање возила за сопствене потребе обезбедити 
паркинг простор у оквиру властите грађевинске парцеле.

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

 Помоћни и главни објекат могу да се граде 
на међусобном размаку од 0 m, ако су задовољени 
санитарни, противпожарни и други технички услови, 
односно међусобна удаљеност између главног и 
помоћног објекта не може бити мања од 4,0 m.

 Помоћни објекат - базен је дозвољено градити 
на 5 m од суседне парцеле и од других објеката.

 Грађевинска парцела се може ограђивати живом - 
зеленом или транспарентном оградом, максималне 
висине до 1,5 m. Ограда, стубови ограде и капије морају 
бити на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и 
капије на регулационој линији не могу се отварати ван 
регулационе линије.

 Водонепропусни објекат за сакупљање и 
третман отпадних вода (септичка јама, као прелазно 
решење до изградње канализационе мреже) лоцирати на 
парцели на којој се гради објекат, на мин. 3 m од границе 
парцеле и других објеката.

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

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

 Снабдевање водом постојећих и планираних 
викенд зона обезбедити бушењем бунара на парцелама. 
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Уколико постоје могућности, снабдевање водом 
обезбедити прикључењем на најближи насељски систем, 
или регионални систем водоснабдевања.

 Одвођење отпадних вода решити путем 
бетонских водонепропусних септичких јама које ће 
се периодично празнити аутоцистерном, односно 
прикључењем на систем регионалне канализације, 
уколико постоје услови и могућности. 

 Снабдевање природним гасом постојећих и 
планираних викенд зона уколико постоје могућности, 
обезбедити прикључењем на најближу дистрибутивну 
гасну мрежу, према условима и сагласнoстима од 
надлежног дистрибутера за гас.

 Саобраћајну доступност ових зона обезбедити 
преко постојећих/планираних општинских и атарских 
путева и њихових прикључака на категорисану путну 
мрежу. 

 У викенд зонама постојећа електроенергетска 
мрежа се задржава у постојећим трасама, а нову мрежу 
градити по могућности у уличним коридорима, ако се то 
не може испоштовати, може се градити и на парцелама 
ван уличних коридора, уз сагласност власника парцела 
(грађење надземне и подземне електроенергетске 
мреже вршити према условима грађења дефинисаним у 
поглављу “Правила грађења инфраструктурне мреже – 
Електроенергетска инфраструктура”).“

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у подтачки 
„2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ 
ЗЕМЉИШТУ, ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
НАСЕЉА“, подподтачка „2.5.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
ЗА РАДНЕ КОМПЛЕКСЕ“ мења се и гласи:

„2.5.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА РАДНЕ ПОВРШИНЕ

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

а) Врста и намена објекта

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

 Намена објекта: дозвољена је изградња главних 
објеката, економских и помоћних објеката.
 Главни објекат: пословни, производни и 
складишни објекат као и изградња у комбинацијама: 
пословно-производни објекат, пословно-складишни 
објекат, производно-складишни објекат, пословно-
производно-складишни објекат; у оквиру грађевинског 
комплекса дозвољена је изградња стамбених 
објеката, односно пословно-стамбених објеката за 
сврху формирања концепта „паметног града“, као 
компатибилне намене радних комплекса;

 Економски објекат: 
- економски објекат је у функцији главног објекта и 

гради се ако на парцели постоји главни објекат или је 
започета изградња главног објекта; економски објекат је 
магацин, објекат за машине и возила и сл. 

 Помоћни објекат: 
- помоћни објекат је у функцији главног објекта и гради 
се ако на парцели постоји главни објекат или је започета 
изградња главног објекта;
- помоћни објекти су: портирница, чуварска кућица, 
вагарска кућица, гаража за путничка возила, 
остава, надстрешница за машине и возила, ограде, 
инфраструктурни објекти: колске ваге, трансформаторске 
станице, производни енергетски објекти обновљивих 
извора енергије3, објекти за смештај електронске 
комуникационе опреме, котларнице, водонепропусне 
септичке јаме, сепаратор уља и брзоталоживих примеса, 
бунари и сл.

 На овим површинама дозвољене су све 
производне, пословне и услужне активности већег 
обима, укључујући и складишне и индустријске 
производне погоне и капацитете, уз обезбеђивање 
услова заштите животне средине. 

 Дозвољена је изградња и више главних, 
економских и помоћних објеката на парцели, уз 
напомену да је неопходно да се испуне сви остали 
услови дефинисани овим Планом.

 Дозвољава се фазна изградња, уређење и 
опремање у оквиру свих радних површина. Свака 
техничко-технолошка целина може да се изведе као 
посебна фаза. 

 Израда урбанистичког пројекта обавезна је за 
постојеће комплексе уколико се мења делатност, а обим 
нове изградње или технологија рада то буду захтевали.

 На овим површинама могу да се граде и 
енергетски производни објекти (биомаса, биогас, 
соларне електране и др.) који се могу прикључити на 
мрежу дистрибутивног система електричне енергије 
према условима надлежног оператора, или користити за 
сопствене потребе.

б) Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле

 Дозвољена је парцелација и препарцелација до 
минимума дефинисаног Планом, а максимална величина 
парцеле се не ограничава.

 Величина парцеле у овој зони мора бити довољна 
да прими све садржаје који су условљени конкретним 
пословним, односно технолошким процесом, као и 
пратеће садржаје, уз обезбеђивање дозвољеног индекса 
заузетости земљишта или индекса изграђености.

 Површина нове грађевинске парцеле износи 
минимално 1000 m2 са ширином парцеле од минимално 
20 m. 

 У оквиру радних површина, могуће је 
формирати грађевински комплекс који ће чинити више 
грађевинских парцела намењених за изградњу главних, 
економских и помоћних објеката и приступног пута од 

________________________
3 Производни енергетски објекти могу бити и главни објекти на парцели.
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јавне саобраћајне површине до планираних садржаја.

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

 Грађевинска линија се поклапа са регулационом 
линијом. У односу на контактно пољопривредно 
земљиште грађевинска линија је на удаљености од 
минимално 5 m. Објекти се граде на грађевинској 
линији или унутар површине ограничене грађевинском 
линијом.

 Грађевинска линија за неке помоћне објекте 
(нпр.: ограда, портирница, чуварска и вагарска кућица, 
канцеларијски и продајни простори и сл.) може да се 
поклапа са регулационом линијом.

 Организацију дворишта комплекса усмерити, 
где год је то могуће, ка северној, односно западној 
страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе 
суседне парцеле (ако није пољопривредно земљиште) 
са:
- источне (односно јужне) стране је на 
минимално 1 m, под условом да су задовољени услови 
противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између 
објеката на две суседне парцеле буде већи од половине 
висине вишег објекта;
- западне (односно северне) стране је на 
минимално 6 m, ако је на грађевинској парцели омогућен 
кружни ток саобраћаја.

г) Највећи дозвољени индекс заузетости или 
изграђености грађевинске парцеле

 На грађевинској парцели индекс заузетости је 
максимално 70 % (објекти + саобраћајно - манипулативне 
површине). Индекс изграђености је максимално 2,1.

д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката

 У зависности од намене објеката произилази и 
њихова спратност. 

 Објекти су спратности:
- пословни: од П до П+3+Пк (Пс);
- производни и складишни: П, П+1, евентуално може 
више ако то захтева технолошки процес производње; 
- силоси, торњеви и сл. објекти: висина објекта у 
зависности од технолошког процеса производње;
- економски, помоћни и инфраструктурни објекат 
(магацин, објекат за машине и возила, гаража, остава, 
кућица уз колску вагу, кућица за бунар, трансформаторске 
станице и сл.) је макс. спратности П;

 Спратност објеката се одређује у складу са 
потребама радног комплекса, технолошким процесом 
производње и мерама безбедности. За све врсте објеката 
дозвољена је изградња подрумске етаже (По), односно 
сутеренске етаже (Су) ако не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе. Наведене спратности се могу 
кориговати у складу са потребама радног комплекса за 
шта је неопходна израда урбанистичког пројекта.

ђ) Други објекти на парцели (економски и помоћни 
објекти) се по правилу граде у дубини парцеле, на 
одговарајућој удаљености од главног објекта.

 Ограда на регулационој линији може бити 
транспарентна и комбинација транспарентне и 
нетранспарентне ограде. Укупна висина ограде од коте 
тротоара не сме прећи висину од h=3,0 m. Капије на 
регулационој линији се не могу отварати ван регулационе 
линије.

 Ограда, стубови ограде и капије морају бити на 
грађевинској парцели која се ограђује. Бочне стране и 
задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати 
живом зеленом оградом или транспарентном оградом 
до висине макс. h=3,0 m. Дозвољено је преграђивање 
функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз 
услов да висина те ограде не може бити већа од висине 
спољне ограде и да су обезбеђени проточност саобраћаја 
и услови противпожарне заштите.

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

 Пословни, економски и помоћни објекти 
могу да се граде на међусобном размаку од 0 m, ако 
су задовољени санитарни, противпожарни и други 
технички услови. 

 Морају се испоштовати противпожарни 
услови при изградњи силоса (обезбеђивање прилаза 
противпожарног возила са све четири стране силоса, 
удаљеност од других објеката је мин. половина висине 
вишег објекта) и хладњача (обезбеђивање прилаза 
противпожарног возила са три стране), односно за 
изградњу складишта испоштовати услове дефинисане 
Правилником о техничким нормативима за заштиту 
складишта од пожара и експлозија („Службени лист 
СФРЈ“, бр. 24/87).

 Удаљеност објекта у којем се складишти 
запаљиви материјал од других објеката не може бити 
мања од 6 m.

 Водонепропусне септичке јаме (као прелазно 
решење до изградње јавне канализационе мреже) и 
сепараторе уља и масти лоцирати на парцели на којој се 
гради објекат, на мин. 3 m од границе парцеле и других 
објеката.

 Трансформаторске станице за сопствене или 
дистрибутивне потребе градити на минимално 3 m од 
других објеката. Трансформаторска станица се може 
градити/ инсталирати и у оквиру других објеката уз 
обезбеђивање услова противпожарне заштите.

 Минимална удаљеност антенског стуба од 
осталих објеката је једнака висини стуба.

е) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и 
простора за паркирање возила

 Грађевинска парцела мора имати приступ 
на јавну површину (на јавни, односно на приступни 
пут), односно обезбеђен приступ јавној саобраћајној 
површини (постојећој или планираној). За грађевинску 
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парцелу обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски 
прилаз парцели је мин. ширине 3,5 m. Пешачки прилаз 
парцели је минималне ширине  1,0 m. При обезбеђивању 
прилаза парцели не дозвољава се затрпавање отворених 
канала у оквиру коридора јавног/приступног пута. 
Колске прилазе и укрштања са саобраћајницама 
зацевити према важећим прописима и стандардима.

 Интерне саобраћајнице и саобраћајно-
манипулативне површине унутар комплекса изводити 
различитих ширина, у зависности од делатности, 
технолошког процеса, врсте очекиваних возила и 
расположивог простора, са свим потребним елементима 
за комфорно кретање.

 У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке 
стазе је мин. 1,0 m, а ширина колске саобраћајнице мин. 
3,5 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја 
ради противпожарне заштите. Коловозну конструкцију 
интерних саобраћајница и платоа димензионисати у 
зависности од врсте возила која се очекују, а препорука 
је за средње тешки саобраћај.

 За паркирање возила за сопствене потребе у 
оквиру грађевинске парцеле обезбедити одговарајући 
паркинг простор за очекивани број путничких/теретних 
возила. Величина једног паркинг места за путничко 
возило је мин. 5,0 m х 2,5 m, за теретно возило мин. 6,0 
m х 3,0 m, док је за аутобус мин. 10,0 m х 3,0 m (код 
управног паркирања). Паркинзи се димензионишу у 
зависности од изабраног система паркирања, врсте 
и величине очекиваних возила, претпостављеног 
броја корисника и расположивог простора у складу 
са важећим прописима. Прецизан број паркинг места 
ће се утврдити након саобраћајне анализе и израде 
техничке документације. Паркинзи за бицикле се изводе 
по потреби, са обезбеђивањем засебне површине мин.  
0,6 - 0,7 m2 по бициклу.

ж) Заштита суседних објеката

 Изградњом објеката и планираном делатношћу 
у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина 
нити на било који начин угрозити суседне парцеле и 
нормално функционисање на њима.

 Површинске воде са грађевинске парцеле 
не могу се усмеравати према другој грађевинској, 
односно катастарској парцели. Нивелацијом интерних 
саобраћајних површина одвођење површинских вода 
решити у оквиру парцеле на којој се гради. Условно чисте 
површинске воде са парцеле одводити слободним падом 
риголама према зеленим површинама на парцели, а 
остале површинске воде прво пречистити на сепаратору 
уља и масти.

 На грађевинској парцели обезбедити мин. 
20% зелених површина уз одговарајуће хортикултурно 
уређење. Ако постоје просторне могућности, уз бочне 
границе парцеле формирати ободне зелене површине 
које ће имати функцију изолације самог комплекса 
од околних суседних парцела. Овај зелени тампон 
(четинарско и листопадно дрвеће и шибље) умањио би 
буку и задржао издувне гасове и прашину. 

 Избор биљних врста одређује се према 

карактеристикама производње, карактеру и 
концентрацији штетних материја, а такође њиховим 
еколошким, функционалним и декоративним 
својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација 
административних објеката од производних/складишних 
објеката, изолацију пешачких од моторних токова, као и 
заштиту паркинг простора од утицаја сунца.

 Уз објекте повећаног ризика од пожара 
испројектовати и извести приступни пут, окретнице 
и платое за кретање ватрогасног возила и извођење 
интервенција.

 Запаљиви материјал не може се сместити 
на простору који није удаљен најмање 6 m од објекта 
или дела објекта у ком бораве или се дуже задржавају 
људи, уколико то техничким прописима није другачије 
одређено. У објектима и просторијама у којима 
се складишти и држи запаљиви и други материјал 
(сировине, готови производи, амбалажа и др.) обезбедити 
слободне пролазе и прилазе справама и уређајима за 
гашење пожара. Код објеката и просторија угрожених 
експлозивом предвидети довољно прозорских 
површина, уз то лаке преградне зидове и лак кровни 
покривач.

з) Архитектонско обликовање и материјализација

 Објекти могу бити грађени од сваког чврстог 
материјала, који је у употреби, на традиционалан (зидани 
објекти) или савременији начин (од префабрикованих 
елемената, укључујући и готове монтажне хале). 
При обликовању објеката тежити ка савременом 
архитектонском изразу, који задовољава критеријуме 
функционалности и естетског изгледа.

 Кровови могу бити коси или равни, а нагиб 
крова ускладити са врстом кровног покривача. Кровна 
конструкција може бити од дрвета, челика или армираног 
бетона. 

 Ускладити архитектонски израз (примењене 
облике, боје и материјале) свих објеката у оквиру радног 
комплекса, а слободне површине парковски озеленити.

 Испред главне фасаде објеката (према јавној 
површини) могуће је постављати јарболе и рекламне 
тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако 
да не ометају саобраћај. За постављање истих на јавној 
површини потребна је посебна дозвола надлежних 
служби Општине.

 Соларни панели се могу постављати на објекте, 
стубове или на тло преко носача.

 Сви објекти морају бити изграђени у складу са 
важећом законском регулативом, која уређује конкретну 
област /делатност, а избор материјала вршити имајући 
у виду специфичну намену објекта /простора, са 
становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања 
санитарно-хигијенских услова. Избором материјала 
водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке 
и противпожарне заштите. 

 При пројектовању и изградњи објеката 
поштовати важеће прописе за громобран, електричну 
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мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако 
запаљивим материјалима.“

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, 
у тачки „2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у подтачки „2.6. 
КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА 
ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА 
ОДРЕЂЕНЕ ОБЈЕКТЕ“, текст у поднаслову „Зона 
заштите надземних високонапонских водова“, мења се 
и гласи:

 „Заштитни појас за надземне електроенергетске 
водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника 
дефинисан је Законом о енергетици и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
- за голе проводнике 10 m;
- за слабо изоловане проводнике 4 m;
-  за самоносеће кабловске снопове 1 m;
2) за напонски ниво 35 kV, 15 m;
3) за напонски ниво 110 kV, 25 m;
4) за напонски ниво изнад 110 kV, 30 m;

 Заштитни појас за подземне водове (каблове) 
износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 
kV, 1 m;
2) за напонски ниво 110 kV, 2 m;
3) за напонски ниво изнад 110 kV, 3 m.

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

 У заштитном појасу дозвољена је изградња 
инфраструктурних објекта од јавног интереса уз 
претходну сагласност ЕМС АД и забрањено је 
измештање постојећих кабловских водова.

 Свака градња испод или у близини далековода 
напона и 400 kV, 220 kV и 110 kV условљена је: 
- Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21),
- Законом о енергетици („Службени гласник PC“, број 
145/14), 
- Правилником о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона 
од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и 
„Службени лист СРЈ“, број 18/92),
- Правилником о техничким нормативима за 
електроенергетска постројења називног напона изнад 
1000 V („Службени лист СФРЈ“, број 4/74), 
- Правилником о техничким нормативима за уземљења 
електроенергетских постројења називног напона изнад 
1000 V („Службени лист СРЈ“, број 61/95), Законом о 
заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник 
PC“, број 36/09), са припадајућим правилницима, од 
којих се посебно издваја: Правилник о границама 
нејонизујућим зрачењима („Службени гласник PC“, број 
104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења 
од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду 
њиховог испитивања („Службени гласник PC“, број 
104/09),

- SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних 
металних цевовода од утицаја електроенергетских 
постројења („Службени лист СФРЈ“, број 68/86), SRPS 
N.C0.101-Заштита телекомуникационих постројења 
од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од 
опасности, SRPS N.C0.102-Заштита телекомуникационих 
постројења од утицаја електроенергетских постројења-
Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ, број 68/86), 
као и SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих 
постројења од утицаја електроенергетских 
постројења - Увођење телекомуникационих водова у 
електроенергетска постројења („Службени лист СФРЈ“, 
број 49/83);
- Интерним стандардима ИЦ-ЕМС 200:2019 – Основни 
технички захтеви за избор и монтажу енергетских 
каблова и кабловског прибора у преносној мрежи. 

 У случају градње испод или у близини 
далековода, потребна je сагласност АД „Електромрежа 
Србије“ Београд.

 Остали општи технички услови:
- Приликом извођења радова као и касније приликом 
експлоатације планираних објеката, водити рачуна да 
се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на 
проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, односно 
6 m у односу на проводнике далековода напонског 
нивоа 220 kV и 7 m у односу на проводнике далековода 
напонског нивоа 400 kV.
- Испод и у близини далековода не може се садити 
високо дрвеће, које се својим растом може приближити 
на мање од 5 m у односу на проводнике далековода 
напонског нивоа 110 kV, односно на мање од 6 m у 
односу на проводнике далековода напонског нивоа 220 
kV и мање од 7m у односу на проводнике далековода 
напонског нивоа 400 kV.
- Забрањено je коришћење прскалица и воде у млазу за 
заливање уколико постоји могућност да се млаз воде 
приближи на мање од 5 m од проводника далековода 
напонског нивоа 110 kV, односно на мање од 6 m у 
односу на проводнике далековода напонског нивоа 220 
kV и мање од 7 m у односу на проводнике далековода 
напонског нивоа 400 kV.
- Забрањено je складиштење лако запаљивог материјала 
у заштитном појасу далековода.
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке 
на кабловску телевизију и друге прикључке извести 
подземно у случају укрштања са далеководом. 
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, 
нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини 
далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка 
стабилност стубова далековода. Терен испод далековода 
се не сме насипати.
- Све металне инсталације (електроинсталације, грејање 
и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да 
буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о 
изједначењу потенцијала.
- Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају 
бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова 
далековода под напоном.“

 У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ 
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ“, у тачки „3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА“, 
у подтачки „3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА“ 
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 У делу текста „* инфраструктурни објекти“, 
после треће алинеје, додају се четврта, пета, шеста и 
седма алинеја, које гласе:
„- Линијски инфраструктурни објекат транспортни 
гасовод притиска већег од 16 bar и ГМРС – обавезна 
израда урбанистичког плана.
- Локација 1: североисточно од насеља Инђија, северно 
од радне зоне у насељу Инђија, а јужно од радне зоне 
број 15 и источно од радних зона број 9 и 16 изван 
грађевинског подручја насеља, између „пруге за возове 
великих брзина“ и ауто-пута Е-75 - обавезна је израда 
урбанистичког плана за изградњу транспортних гасовода 
притиска већег од 16 bar и ГМРС и дистрибутивних 
гасовода притиска до 16 bar и МРС у функцији 
снабдевања гасом локације 1.
- Линијски инфраструктурни електроенергетски објекат 
400 kV, 220 kV и 110 kV– обавезна израда урбанистичког 
плана;
- инфраструктурни електроенергетски објекат 
трансформаторске станице 400/х kV,(х/400 kV) 110/х kV 
(х/110 kV) – обавезна израда урбанистичког плана.“

 Део текста „*Планирано проширење викенд 
зоне – обавезна израда урбанистичког плана“ брише се.

 Додају се нови поднаслови „Смернице за 
израду плана детаљне регулације за зоне кућа за 
одмор“, „Смернице за израду плана детаљне регулације 
односно урбанистичког пројекта за винарију у оквиру 
зоне кућа за одмор“, „Смернице за израду плана 
детаљне регулације односно урбанистичког пројекта за 
туристичко-рекреативни комплекс (садржаји у функцији 
угоститељства, рекреације и активног туризма -  
излетнички, спортско-рекреативни, едукативни) у 
оквиру зоне кућа за одмор“, „Смернице за израду 
плана детаљне регулације за проширење радне зоне“, 
„Смернице за изградњу трансформаторских постројења“ 
и „Смернице за израду плана детаљне регулације за 
линијски инфраструктурни електроенергетски објекат – 
далековод 400 kV, 220 kV и 110kV“, који гласе:

„Смернице за израду плана детаљне регулације за 
зоне кућа за одмор

 Израдом плана детаљне регулације обезбедити 
услове за изградњу објеката за одмор и повремено 
становање (кућа за одмор). Минимална величина 
грађевинске парцеле намењене изградњи куће за одмор 
је 1000 m2, а минимална ширина парцеле је 15 m.

 Компатибилни садржаји, који се могу 
формирати у оквиру зона кућа за одмор су: винарије 
и туристичко-рекреативни комплекси (садржаји у 
функцији угоститељства, рекреације и активног туризма -  
излетнички, спортско-рекреативни, едукативни).

 У зони кућа за одмор која је у „Подручју 
непосредног утицаја на Национални парк“ (део викенд 
зоне Ч1) компатибилне намене су: угоститељски објекти, 
спортско-рекреативни објекти, објекти јавних служби, 
пословни објекти са тихим услужним делатностима 
(сервис за бицикле, трговина на мало и сл.), као и 
производни и складишни објекти за потребе малих 
произвођача чија је производња везана за презентацију 
и промоцију Фрушке горе, као што су винарије, и у 
процесу производње користе се лака теретна возила –  

ЛТВ. Дозвољено је пренаменити део зоне кућа за 
одмор ван Националног парка у неку од наведених 
компатибилних намена само ако се на адекватан начин 
реше услови заштите животне средине.

 Планирањем компатибилних садржаја у зони 
кућа за одмор не сме се нарушити примарна намена 
„зона кућа за одмор“. 

 Коридоре јавних саобраћајних површина 
у оквиру којих је неопходно дефинисати начин 
инфраструктурног опремања свих планираних садржаја 
планирати минималне ширине 8 m.

 При изради плана детаљне регулације обавезна 
је примена свих мера заштите дефинисаних Просторним 
планом. Обавезно је извести примењена геолошка 
истраживања (инжењерскогеолошка-геотехничка и 
хидрогеолошка истраживања геолошке средине за 
потребе пројектовања и изградње објеката, заштите 
животне средине и природних добара и објеката 
геонаслеђа, санације и рекултивације терена), ради 
дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких 
услова изградње и/или санације, као и других 
карактеристика геолошке средине.

Правила за изградњу, реконструкцију, доградњу, 
адаптацију и санацију до доношења плана детаљне 
регулације за планиране зоне кућа за одмор

 На парцелама у планираним зонама кућа за 
одмор за које је овим Просторним планом утврђена 
обавеза израде плана детаљне регулације које имају 
приступ на дефинисану јавну површину (површину са 
дефинисаним регулационим линијама) – саобраћајницу 
и за коју постоје услови прикључења објеката на 
инфраструктуру, до доношења одговарајућег плана 
могућа је градња, укључујући и замену постојећег 
легалног објекта новим објектом, као и доградња 
легалног објекта у складу са условима и планираном 
претежном наменом дефинисаном овим Просторним 
планом и поштујући следеће услове:
- замена постојећег објекта новим објектом може се 
дозволити у оквиру услова датих овим Планом, под 
условом да се новим објектом неће угрозити други 
постојећи објекти и инфраструктурне мреже;
- доградња постојећег објекта може се дозволити 
до максималног дозвољеног индекса изграђености 
прописаног за грађевинску парцелу; Ако грађевинска 
парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из 
овог Плана, не може се дозволити доградња постојећег 
објекта.

 На простору за који је прописана обавеза израде 
плана детаљне регулације, пре израде плана детаљне 
регулације, дозвољене су интервенције на постојећим 
објектима у смислу реконструкције и адаптације 
постојећих легалних објеката у оквиру постојећих 
габарита и волумена објеката, чија је намена у складу 
са Планом, тј. планираном претежном наменом и 
поштујући следеће услове:
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити 
ако је планирано извођење радова на објекту у складу са 
условима датим овим Планом;
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у 
оквиру намена датих овим Планом.
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 На постојећим легално изграђеним објектима 
који нису у складу са планираном претежном наменом 
површина дозвољено је текуће (редовно) одржавање 
објекта, односно дозвољено је изводити радове на 
реконструкцији, адаптацији и санацији објекта за 
потребе побољшања услова боравка у објекту, односно 
услова рада (побољшање санитарно-хигијенских, 
противпожарних и еколошких услова, побољшање 
енергетске ефикасности, обезбеђење приступачности,  
и сл.). 

Смернице за израду плана детаљне регулације 
односно урбанистичког пројекта за винарију у 
оквиру зоне кућа за одмор

 За планирану винарију неопходно је обезбедити 
приступ на јавну саобраћајну површину чији коридор 
је минималне ширине 8 m, у оквиру које је неопходно 
дефинисати начин инфраструктурног опремања свих 
планираних садржаја.

 Уколико је за локацију на којој се планира 
изградња винарије неопходно дефинисати регулационе 
линије ради разграничења, односно раздвајања површина 
јавне намене од површина остале намене обавезна 
је израда плана детаљне регулације уз поштовање 
наведених смерница, а у складу са важећим прописима 
и условима надлежних органа, посебних организација, 
имаоца јавних овлашћења и других институција.

 Уколико је за локацију на којој се планира 
изградња винарије обезбеђен адекватан приступ на јавну 
саобраћајну површину и није потребно утврдити нове 
регулационе линије, односно није потребно раздвајање 
површина јавне намене од површина остале намене 
обавезна је израда урбанистичког пројекта уз поштовање 
наведених смерница, а у складу са важећим прописима 
и условима надлежних органа, посебних организација, 
имаоца јавних овлашћења и других институција.

 На грађевинској парцели индекс заузетости је 
максимално 30%.

 Дозвољава се изградња објеката, просторија 
и простора, који су у функцији обављања производње 
шире, вина и других производа од грожђа који се користе 
у производњи вина:
- дефинисати производни и комерцијални део (круг);
- дозвољава се изградња објекта винарије до укупно 
1000 m² бруто грађевинске површине објеката, од чега 
дегустационе сале могу бити до 30% укупне површине 
свих објеката;
- комплекс мора бити опремљен неопходном 
саобраћајном, водном и енергетском инфраструктуром;
- максимална спратност објеката у комплексу је П+Пк;
- у склопу објекта винарије дозвољена је изградња 
видиковца са отвореном терасом максималне висине 12 
метара и максималне површине 30 m²;
- дозвољава се изградња подрумских или сутеренских 
етажа;
- максималну висину производних објеката и друге 
урбанистичке параметре дефинисати планом детаљне 
регулације односно урбанистичким пројектом.

 За паркирање возила за сопствене потребе 
(за запослене и кориснике услуге) мора се, у складу 

са потребама и важећим прописима, обезбедити 
одговарајући паркинг простор за путничка и друга 
очекивана возила у оквиру комплекса.

Смернице за израду плана детаљне регулације 
односно урбанистичког пројекта за туристичко-
рекреативни комплекс (садржаји у функцији 
угоститељства, рекреације и активног туризма - 
излетнички, спортско-рекреативни, едукативни) у 
оквиру зоне кућа за одмор

 За планирани туристичко-рекреативни 
комплекс неопходно је обезбедити приступ на јавну 
саобраћајну површину чији коридор је минималне 
ширине 8 m, у оквиру које је неопходно дефинисати 
начин инфраструктурног опремања свих планираних 
садржаја.

 Уколико је за локацију на којој се планира 
изградња туристичко-рекреативног комплекса 
неопходно дефинисати регулационе линије ради 
разграничења, односно раздвајања површина јавне 
намене од површина остале намене обавезна је израда 
плана детаљне регулације уз поштовање наведених 
смерница, а у складу са важећим прописима и условима 
надлежних органа, посебних организација, имаоца 
јавних овлашћења и других институција.

 Уколико је за локацију на којој се планира 
изградња туристичко-рекреативног комплекса 
обезбеђен адекватан приступ на јавну саобраћајну 
површину и није потребно утврдити нове регулационе 
линије, односно није потребно раздвајање површина 
јавне намене од површина остале намене обавезна је 
израда урбанистичког пројекта уз поштовање наведених 
смерница, а у складу са важећим прописима и условима 
надлежних органа, посебних организација, имаоца 
јавних овлашћења и других институција.

 При изради плана детаљне регулације или 
урбанистичког пројекта за туристичко-рекреативни 
комплекс у „Подручју непосредног утицаја на 
Национални парк“ обавезна је примена свих мера 
заштите дефинисаних Просторним планом подручја 
посебне намене „Фрушка гора“. У „Подручју 
непосредног утицаја на Национални парк“ пре израде 
одговарајућег урбанистичког плана или урбанистичког 
пројекта обавезно извести примењена геолошка 
истраживања (инжењерскогеолошка-геотехничка и 
хидрогеолошка истраживања геолошке средине за 
потребе урбанистичког планирања, пројектовања и 
изградње објеката, заштите животне средине и природних 
добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивације 
терена), ради дефинисања инжењерскогеолошких-
геотехничких услова изградње и/или санације, као и 
других карактеристика геолошке средине.

 На грађевинској парцели индекс заузетости 
објектима је максимално 20%.

 У складу са потребама планираног грађевинског 
комплекса дефинисати услове за уређење и изградњу:
- отворених простора за прихват очекиваног броја 
посетилаца (колско-манипулативне и паркинг 
површине, бициклистичке и пешачке стазе и платои, 
летње позорнице, видиковци и сл.);
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- спортско-рекреативних терена: отворених, по потреби 
и затворених, као засебних објеката или као пратећих 
садржаја угоститељском објекту;
- угоститељских објеката за смештај и угоститељских 
објеката за исхрану и пиће, уз напомену да је дозвољена 
изградња угоститељских објеката само ако је одвођење 
отпадних вода и привремено одлагање комуналног 
отпада решено на адекватан начин;
- инфраструктурних мрежа и објеката у складу са 
очекиваним капацитетима потрошње (инфраструктурну 
мрежу изводити само подземно).

 Максимална спратност главних објеката је 
П+1+Пк (приземље + један спрат + поткровље). Изградња 
подрумских или сутеренских етажа је дозвољена само 
ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе. При планирању објеката водити рачуна да се 
максимално испоштује конфигурација терена у смислу 
да пад терена треба да прати и каскадна изградња 
објеката. Препоручује се изградња кровова са косим 
кровним равнима које прате пад терена, али дозвољена 
је и изградња равних кровова. Обезбедити минимално 
40% слободних зелених површина.

 За паркирање возила за сопствене потребе (за 
запослене и кориснике услуге) мора се, у складу са 
потребама, обезбедити одговарајући паркинг простор за 
путничка и друга очекивана возила у оквиру комплекса.

Смернице за израду плана детаљне регулације за 
проширење радне зоне

 На грађевинској парцели индекс заузетости је 
максимално 60%.

 У склопу грађевинске парцеле обезбедити мин. 
30% озелењених површина.

 Величина грађевинске парцеле намењене 
изградњи привредних капацитета мора бити довољна 
да прими све садржаје који су условљени конкретним 
технолошким процесом као и пратеће садржаје. 
Површина грађевинске парцеле износи минимално 
1000,0 m2, а ширина уличног фронта минимално 20,0 m. 
Максимална величина парцеле није ограничена. 

 На грађевинској парцели у радној зони 
дозвољена је изградња једног или више главних објеката: 
пословних, производних и складишних објеката, као 
и изградња у комбинацијама - пословно-производни 
објекат, пословно-складишни објекат, производно-
складишни објекат или пословно-производно-
складишни објекат.
 Уз главне објекте на грађевинској парцели, 
дозвољена је изградња и других објеката и помоћних 
објеката: портирница, чуварских и вагарских кућица, 
гаража, остава и магацина, силоса, надстрешница и 
објеката за машине и возила, колских вага, типских 
трансформаторских станица, МРС, производних 
енергетских објеката обновљивих извора енергије 
снаге испод 10 MVA, објеката за смештај електронске 
комуникационе опреме, котларница, водонепропусних 
бетонских септичких јама (као прелазно решење до 
прикључења на насељску канализациону мрежу), 
бунара, ограда и сл. 
 Објекти се могу градити као слободностојећи 

или објекти у низу, а све у зависности од техничко-
технолошког процеса производње и задовољавања 
прописаних услова заштите. Обавезна је примена 
заштитних растојања објеката и предузимање мера 
заштите животне средине у складу са законском 
регулативом.

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

 За све врсте објеката дозвољена је изградња 
подрумске етаже или сутеренске етаже, ако не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе.
 За задовољавање потреба противпожарне 
заштите обезбедити колски прилаз минималне ширине 
3,5 m са минималним унутрашњим радијусом кривине 
од 7,0 m.
 У оквиру радних зона уз државне путеве, 
потребно је утврдити прецизнији положај свих 
саобраћајних капацитета посебно сервисних 
саобраћајница и оптимизовати број прикључака истих 
на предметне државне путеве.
 На грађевинској парцели обезбедити паркирање 
свих очекиваних возила, као и потребан манипулативни 
простор.
 Радни комплекс је могуће оградити зиданом, 
металном, транспарентном, или комбинованом оградом 
до висине од 2,2 m. Ограда, стубови ограде и капије 
морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
Капије на регулационој линији се не могу отварати 
ван регулационе линије. Од суседног пољопривредног 
земљишта ограда се мора одмакнути минимум 0,5 m.

Смернице за изградњу трансформаторских 
постројења 

Комплекс 400/х kV (х/400 kV), ТС 110/х kV (х/110 kV) 

- Мин. парцела за изградњу комплекса трансформаторске 
станице и високонапонско разводно постројење треба да 
буде мин. 70X70m за ТС 110/х kV (х/110 kV), , односно 
250х200 m за ТС 400/х kV (х/400 kV); 
- Објекат градити од чврстог стандардног материјала;
- Обезбедити колски прилаз објекту мин. ширине 6.0 
m са постојеће приступне саобраћајнице и пешачки 
прилаз;
- Обезбедити прикључак на водоводну, канализациону 
мрежу, телекомуникациону мрежу;
- Колско-манипулативне и пешачке површине извести 
од бетона, бехатона и сл.;
- Све неизграђене и неизбетониране површине на 
парцели адекватно озеленити и хортикултурно уредити;
- Око комплекса поставити ограду на сопственој парцели 
или на граници парцеле у договору са суседом. Врата 
и капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије. Мин. висина ограде је око 2,0 m.
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Смернице за израду плана детаљне регулације за 
линијски инфраструктурни електроенергетски 
објекат – далековод 400 kV, 220 kV и 110 kV

- Далековод пројектовати и градити на основу 
Правилника о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона 
1kV do 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и 
„Службени лист СРЈ“, број 18/92).
- Далековод се може градити на пољопривредном, 
шумском и водном земљишту;
- Око надземних водова 400 kV, 220 kV и 110 
kV обезбедити заштитне појасеве за несметано 
функционисање електроенергетског објекта, а такође 
безбедно функционисање осталих објеката у складу са 
Законом о енергетици. 
- На местима укрштања далековода са осталом 
инфраструктуром морају се поштовати услови 
надлежних предузећа имаоца инфраструктуре и 
технички прописи.
-  Проводници, као саставни део далековода поставити 
на челично-решеткасте стубове.
- Стубове постављати на армитано-бетонске темеље. 
- На местима укрштања далековода са осталом 
инфраструктуром морају се поштовати услови 
надлежних предузећа имаоца инфраструктуре и 
технички прописи.“

 После поднаслова „Смернице за израду плана 
детаљне регулације за зоне енергетских производних 
објеката (биомаса, биогас, комунални отпад, геотермална 
енергија и др.)“ додаје се поднаслов „Смернице за израду 
плана детаљне регулације за линијске инфраструктурне 
(путне и железничке) коридоре“, који гласи: 

„Смернице за израду плана детаљне регулације за 
линијске инфраструктурне (путне и железничке) 
коридоре 

 Смернице за израду плана детаљне регулације 
путних и железничких капацитета коридора уколико је 
потребно утврдити нову регулацију, дате су у поглављу 
III/1./1.5./1.5.1. Саобраћајна инфраструктура.

 Планиране капацитете обилазнице државних 
путева (око Инђије), општинског путa (око Бешке), 
индустријских пруга, потребно је осим у складу са 
основним Законом о планирању и изградњи, израдити 
и у складу са Законом и Прописима који ближе 
регулишу проблематику пројектовања и изградње 
саобраћајница. Осим резервације простора за 
коридор обилазнице (перспективно и других путних 
капацитета), индистријске пруге, основне смернице 
за пројектовање и изградњу директно су везане за 
обезбеђивање одговарајућих геометријских елемената 
линијске инфраструктуре, као и за одговарајућа решења 
одводњавања, заштите животне средине и односа према 
комуналној и осталој инфраструктури (зоне укрштања и 
решења истих).
 Такође у оквиру радних зона уз државне 
путеве, потребно је кроз одговарајуће планове 
детаљне регулације утврдити прецизнији положај 
свих саобраћајних капацитета посебно сервисних 
саобраћајница и оптимизовати број прикључака исте на 
предметне државне путеве. Кроз овај плански докуменат 
дати су основни елементи за пројектовање и изградњу 

предметних саобраћајница.“ 

5. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

 У Просторном плану општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/12, 27/18), у 
графичком делу Просторног плана, мењају се следећи 
графички прикази, у деловима који су обухваћени 
Изменама и допунама Просторног плана:

- Реферална карта „1. Намена простора (Р 1:50000)“,
- Реферална карта „2. Мрежа насеља и инфраструктурни 
системи (Р 1:50000)“,
- Реферална карта „3. Туризам и заштита простора  
(Р 1:50000)“,
- Реферална карта „4. Карта спровођења (Р 1:50000)“,
- Детаљна карта „5. Детаљна разрада Измена и допуна – 
Регулациони план приступног пута за планирану радну 
зону - Локација 20 (Р 1:2500)“.

6. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА

 Доношењем Измена и допуна Просторног 
плана, Просторни план општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 7/12 и 27/18) остаје на снази 
и примењује се у свему, осим у деловима за које се 
доносе Измене и допуне Просторног плана.
 Доношењем Измена и допуна Просторног 
плана, План генералне регулације насеља Јарковци 
(„Службени лист општине Инђија“, број 23/20) ставља 
се ван снаге у делу који се односи на правила уређења 
и правила грађења утврђена за површине за изградњу 
кућа за одмор.

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-110/2022-I
Дана: 23. маја 2022. године 
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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