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УВОД  
 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока 1 у Инђији 

(„Службени лист општине Инђија“, број 5/2021), Програмског задатка добијеног од 

стране корисника простора, а узимајући у обзир све природне и створене услове, као и 

усвојеног Материјала за рани јавни увид, приступило се изради Плана детаљне 

регулације дела блока 1 у Инђији (у даљем тексту: План). 

 

Саставни део Oдлуке о изради Плана је Решење о неприступању изради Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације дела блока 1 у Инђији на 

животну средину, које је донето од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене 

послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија (број 35-

78/2021-IV-02 од 07.04.2021. године). 

 

Носилац израде Плана је Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам и 

комунално-стамбене послове и заштиту животне средине. 

 

Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. 

 

Циљ израде Плана је: да обезбеди стварање планског основа за урбанистички 

континуитет уређења простора и уклапања постојећих и планираних садржаја; 

утврђивање нове регулације са адекватним опремањем јавног грађевинског земљишта; 

планирање/редефинисање саобраћајне и комуналне инфраструктуре; стварање 

јединствене амбијенталне целине. Све наведено, уз правила уређења и грађења, 

обезбедиће плански документ на основу кога ће се приступити реализацији планираних 

садржаја.  

 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана 

засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора, са 

могућностима реализације и одрживим планирањем. 

 

У току израде Плана прибављени су и уграђени захтеви Носиоца израде Плана и 

подаци услови и мишљења надлежних органа и организација. 

 

План садржи текстуални и графички део, као и документациону основу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 1 У ИНЂИЈИ 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

2 

 

ОПШТИ ДЕО 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за израду Плана представља Одлука о изради Плана детаљне регулације 

дела блока 1 у Инђији („Службени лист општине Инђија“, број 5/2021). Саставни део 

Oдлуке о изради Плана је Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој 

процени утицаја Плана детаљне регулације дела блока 1 у Инђији на животну средину, 

које је донето од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и 

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија. 

 

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

изградњи (Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 

52/21) приступило се припреми Материјала за рани јавни увид. Материјал за рани јавни 

увид Плана је, након добијања позитивног мишљења од стране Комисије за планове 

општине Инђија, упућен у процедуру раног јавног увида. Рани јавни увид за План оглашен 

је од стране Носиоца израде Плана (општинске управе) и одржан у периоду од 26.01.2022. 

до 10.02.2022. године. Органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да 

утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката су били обавештени о 

одржавању раног јавног увида и том приликом су позвани да дају мишљење у погледу 

услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.  

 

У току трајања раног јавног увида Одељењу за стамбено комуналну делатност, урбанизам, 

грађевинске, заштиту животне средине и имовинске правне послове није достављена 

ниједна писана примедба. Обрађивачу Плана је достављен Закључак Комисије за планове 

општине Инђија, као и Извештај о обављеном раном јавном увиду (бр. 35-9/2022-IV-02 од 

21.02.2022. године), након чега се приступило изради Нацрта Плана. 

 

Садржина и начин израде Плана су регулисани Законом о планирању и изградњи и 

Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), као и са другим 

прописима који непосредно или посредно регулишу ову област. 

 

Релевантни законски и подзаконски акти који регулишу ову област су: 

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

65/13, 15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон, 27/18-др. закон и 9/20-др. закон); 

 Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС“, 

бр. 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20); 

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

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

 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др 

закон);  

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

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

81. до 96.); 

 Закон о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон); 

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. 

Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. закон); 

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-

др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон); 

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

бр. 135/04 и 88/10); 
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 Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

36/09); 

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

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

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

95/18-др. закон); 

 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21); 

 Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 

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

 Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15, 

95/18-др. закон и 40/21); 

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

62/14 и 95/18-др. закон); 

 Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14, 95/18-др. закон и 40/21); 

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

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

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

 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, број 87/18); 

 Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др. закон, 10/15 

и 36/18); 

 Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15); 

 Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04); 

 Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 - др. 

закон, 87/18 и 87/18 - др. закон); 

 Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник 

РС“, број 54/15); 

 Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 

47/21 и 78/21); 

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

52/11-др. закон и 99/11-др. закон и 6/20); 

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

14/16 и 95/18-др. закон); 

 Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 

 Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12); 

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

регулишу ову област.  

 

 

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Плански основ за израду Плана представља план вишег реда - План генералне 

регулације насеља Инђија („Службени лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11 и 

„Службени лист општине Инђија“, бр. 18/19 и 9/21). 

 

Простор који је предмет Плана налази се у северозападном делу насеља Инђија, и део 

је у блока бр. 1, који је опредељен (ПГР насеља Инђија) за: радне површине, у делу за 

туристичко спортско рекреативне површине и уличне коридоре. 

 

 ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ИНЂИЈА („Службени 

лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11 и „Службени лист општине Инђија“, 

број 18/19 и 9/21) 

 

Разрада и даље спровођење Генералног плана Инђије вршиће се путем израде Плана 

детаљне регулације, Урбанистичких пројеката и Извода из Плана, као и одговарајућих 

студија и урбанистичко-архитектонских конкурса.  
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Развијеност услужних делатности у насељу има значајан утицај на трошкове 

функционисања привредних капацитета, будући да омогућује ефикасно 

функционисање комуналне инфраструктуре, одвијање платног промета, система 

пословних веза, а у непривредној сфери задовољавање потреба породица запослених, 

условљених савременим начином живота и рада. Инђија као општински центар, пружа 

све ове услове, а близина државног и регионалног центра (Београда и Новог Сада) 

унапређује понуду.  

 

Инђија има развијену инфраструктуру, и пружа могућност повезивања привредних 

капацитета на конкретном локалитету у мрежу инфраструктуре. 

 

Појединачне просторне јединице  

 

Као појединачне просторне јединице, у склопу насељског ткива, егзистираће постојећи 

капацитети у блоковима број: 1, 23/1, 39, 40, 57, 67, 68 и 81. У оквиру појединачних 

просторних јединица у насељу могу се развијати мањи производни и услужни 

капацитети, чија делатност нема негативан утицај на животну средину, тј. не утичу на 

загађење земљишта, воде, ваздуха и не стварају буку и вибрације и који задовољавају 

услове изградње утврђене овим Планом (величина парцеле, степен изграђености, 

приступ на јавни пут, компатибилност са околним садржајима, усклађеност са 

окружењем у амбијенталном смислу итд.). 

 

Поред реконструкције постојећих радних површина могуће је планирати и 

њихово проширење. 

 

Блок бр. 1  Намењује се породичном становању, туристичко-спортско рекративним 

садржајима и у деловима комуналном садржају (водозахват), постојећој 

радној површини и парковским површинама. Даље уређење вршиће се 

по одредбама овог Плана. Генералним планом Инђије сугерише се да се 

уређење туристичко-спортско-рекреативне зоне ради преко 

урбанистичко-архитектонског конкурса, због значаја и вредности овог 

простора за промоцију и развој туризма Инђије. 

 

 Намена: породично становање  

 Степен изграђености: маx. 40% 

 Индекс искоришћености: маx. 1,2 

Спратност објекта: маx. П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље). 

 

 Изградња сутерена могућа ако не постоје сметње геомеханичке и 

хидротехничке природе. 

 

 Парцелацију и препарцелацију спроводити на основу Урбанистичких 

пројеката. 

 

Насеље Инђија у наредном планском периоду карактерисаће улични коридори 

одговарајућих ширина у које ће се сместити све површине и објекти саобраћајне и 

друге инфраструктуре. 

 

Новим саобраћајним решењем предвиђено је задржавање свих постојећих коридора 

као и пробијање нових, условљених планираном концепцијом намене површина. 

 

 

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 
 

Границом планског документа су обухваћене следеће целе катастарске парцеле: 

7733/2, 5651/2, 5652/2 и 5654, као и делови катастарских парцела: 7733/1, 5655/1, 

5651/1 и 5652/1. 

 

Предметна локација се налази у КО Инђија и обухвата површину од око 1,10 ha.  
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3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

Према подацима из Плана генералне регулације насеља Инђија, као и обиласком 

терена, утврђено је да се предметни простор налази у делу блока бр.1 у ком  

преовлађујућу намену површина  представљају: радна површина (појединачни радни 

комлекс), сегменти насељске путне мреже,  део уређених зелених површина.  

  

У оквиру предметног локалитета у постојећем стању, налази се изграђен пословни 

објекат са пратећим саджајима, уређене и неуређене зелене површине, неизграђено 

земљиште и сегменти насељске путне мреже. Постојећи објекат са три стране окружен 

асфалтираним платоима и зеленим површинама док се са северне стране објекта 

налази стабилна стрма лесна литица.  

 

Од садржаја саобраћајне инфраструктуре део блока бр. 1 пресеца главна насељска 

саобраћајница – траса ДП IIа реда бр. 100, у јужном делу обухвата.  

Постојећи колски прилаз изграђеним пословним садржајима се локацијски задржава, уз 

примену одговарајућих реконструктивних мера и саобраћајног опремања.  

 

Достигнути степен изграђености јавног водовода омогућује обезбеђење квалитетне 

воде за пиће.  

 

Јавна канализација атмосферских вода у Инђији је формирана као посебна 

канализациона мрежа. Реципијенти атмосферских вода су Инђијски канал и канал Мали 

Бегеј. Достигнути степен изградње канализације атмосферских вода се заснива на 

коришћењу наведених реципијената, али и на привременом коришћењу локалних 

природних и вештачких депресија и увала.  

 

Јавна канализација употребљених вода Инђије је формирана као посебна канализациона 

мрежа. Реципијент ових вода је регионална канализација Инђија-Пазова.  

На простору обухваћеном Планом, у улицама које окружују блок, налазе се изграђене 

уличне водоводне и канализационе инсталације. 

 

У оквиру обухвата, у постојећим уличним коридорима, у зеленим површинама дуж 

саобраћајница, изграђена је подземна и надземна мрежа дистрибутивног система 

електричне енергије и електронска комуникациона мрежа. Напајање електричном 

енергијом постојећих потрошача обезбеђено је из дистрибутивних трансформаторских 

станица СТС 20/0,4 kV „Адаси“, инсталисане снаге до 400 kVА и МБТС 20/0,4 kV 

„Велебит“, инсталисане снаге до 600 kVА. 

 

На простору обухваћеном Планом, у улицама које окружују блок, налази се изграђена 

дистрибутивна гасоводна мрежа.  

 

Најразвијенија категорија зелених површина у обухвату Плана је улично зеленило. Остале 

слободне површине су углавном обрасле самониклом вегетацијом.  
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ПЛАНСКИ ДЕО 
 

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И   
ЗОНЕ 

 

Цео простор у обухвату Плана представља јединствену целину: радна површина (према 

ПГР-е насеља Инђија – постојећа, појединачна радна површина). 
 
 

1.1. ЦЕЛИНА РАДНА ПОВРШИНА  
 

При изради Плана, на одређивање просторно-функционалне структуре пресудно су 

утицали следећи фактори: 

 поштовање смерница датих Планом генералне регулације насеља Инђија, 

 уважавање развојних циљева који се односе на предметни простор, 

 поштовање изражених захтева будућих корисника простора, усклађених са стручним 

мишљењем обрађивача Плана, 

 поштовање претходних услова добијених од надлежних ималаца јавних овлашћења. 
 

Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи овог дела насеља Инђија су: 

стварање просторних услова како би се обезбедило оптимално коришћење постојећих 

потенцијала/ограничења подручја, а све у складу са новим потребама и захтевима 

корисника простора. 
 

У том контексту простор у оквиру границе обухвата Плана је сагледан као јединствена 

целина  у оквиру које је могућа изградња различитих компатибилних садржаја у циљу:  

- стварање услова за реконструкцију постојећег и изградњу нових објеката и 

садржаја,  

- стварање услова за бржу и флексибилнију могућност реализације планираних 

садржаја; 

- дефинисање саобраћајних површина, мирујућег саобраћаја,  пешачких токова; 

- дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом о експропријацији;  

- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне 

намене; 

- дефинисање јавнe комуналнe инфраструктурe; 

- дефинисање уређених зелених површина; 

- дефинисање могућности парцелације и препарцелације; 

- дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 
 

У оквиру целине  диференциране су површине, што подразумева да се за сваку 

намену/функцију издваја посебан простор. 
 
 

2. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ 
КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

 

Планирану намену површина на простору у оквиру границе обухвата Плана чине две 

основне површине: 

- Површине јавне намене; 

- Површине остале намене – радна површина  

 

Површине јавне намене планиране су за: 

- Главну насељску саобраћајницу (део трасе ДП Iа реда бр.100); 

- Приступну саобраћајницу; 

- Колско манипулативне и паркинг површине; 

- Пешачке површине; 

- Уређене зелене површине. 
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Површине остале намене - радни комплекс: 

- Површине под објектима; 

- Колско манипулативне и паркинг површине; 

- Пешачке површине; 

- Уређене поплочане површине; 

- Уређене зелене површине. 
 

Планирана намена површина и правила уређења и грађења дефинисани су у складу са 

важећим прописима, плановима вишег реда и условима и подацима надлежних органа, 

посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција, а узимајући 

у обзир затечено стање на терену и програмске задатке за потребе израде Плана 

дефинисане од стране Општинске управе општине Инђија, одељења за урбанизам, 

комунално- стамбене послове и заштиту животне средине и од стране потенцијалних 

корисника простора (инвеститора). 
 
 

2.1. УЛИЧНИ КОРИДОРИ 
 

На предметном простору дефинисане су регулационе линије саобраћајних коридора 

тако да се обезбеди адекватан приступ Главној насељској саобраћајници, као и ширина 

уличног коридора за приступ парцели намењеној комплексу пословно услужних 

садржаја, али и адекватном саобраћајном функционисању са окружењем.  
 
 

2.2. РАДНИ КОМПЛЕКС – ПОСЛОВНО УСЛУЖНИ САДРЖАЈИ 
 

Површина намењена раду, терцијалним делатностима (комплексу пословно услужних 

садржаја) спада у појединачне просторне јединице у насељу (постојеће) где се могу 

развијати мањи производни, пословни  и услужни капацитети, чија делатност нема 

негативан утицај на животну средину,  тј. не утичу на загађење земљишта, воде, 

ваздуха и не стварају буку и вибрације и који задовољавају услове изградње утврђене 

овим Планом (величина парцеле, степен изграђености, приступ на јавни пут, 

компатибилност са околним садржајима, усклађеност са окружењем у амбијенталном 

смислу итд.).  

Предвиђено је задржавање основне намене, радна површина, уз преиспитивање 

правила уређења и грађења утврђених планом вишег реда (План генералне регулације 

насеља Инђија) и дефинисање компатибилних садржаја чија изградња је могућа.  
 

Поред могућности реконструкције и доградње постојећег објекта дата је могућност 

изградње и нових објеката, али и пратећих садржаја неопходних за функционисање 

комплекса пословно услужних садржаја. Планирано је партерно уређење у виду обнове 

постојећих зелених површина, изградње нових и реконструкције постојећих пешачких 

стаза, као и изградње адекватног колског приступа и колско манипулативних 

површина. Уређење комплекса пословно услужних садржаја, дато у намени површина, 

није обавезујуће. Дато је као предлог организације новоформиране парцеле. 
 
 

2.3. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

БИЛАНС ПОВРШИНА ПО НАМЕНИ 
Површина 

% 
ha а m2 

Површине јавне намене   73    78 69,34 

ДП IIа реда 100/главна насељска саобраћајница  20 90 19,85 

Приступна насељска саобраћајница  6 60 6.44 

Колско манипулативне и паркинг површине  5 58 5,80 

Пешачке површине  5 50 5,25 

Уређене зелене површине  37 60 32,07 

Површине остале намене-радна површина  33 73 30,66 

Комплекс пословно услужних садржаја  33 73 31,80 

УКУПНО 1 10 00 100% 
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3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, 
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 

 

Површине јавне намене у обухвату Плана су: 

- ДП IIа реда 100/главна насељска саобраћајница; 

- Колско манипулативне и паркинг површине; 

- Пешачке површине; 

- Уређене зелене површине; 

- Уређене поплочане површине. 

 

Парцеле површина јавне намене се образују од следећих целих и делова катастарских 

парцела: 

 
 Парцеле 

целе делови 

ДП IIа реда 100  7733/1 

уређене зелене површине  5655/1,5651/1,5652/2,5651/1,5652/1,7733/2 

колско-манипулативне и 
паркинг површине 

 5651/1,5652/1,5655/1,5651/2,7733/2 

уређене поплочане 
површине 

 5651/1,5651/2 

 

Парцела осталог грађевинског земљишта – Комплекс пословно услужних садржаја се 

образује од целе катастарске парцеле5654, као и од делова катастарских парцела: 

5655/1, 5652/1, 5652/1 и 5651/1. 

 

 

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 
 

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Регулационе линије улица и јавних површина су дефинисане постојећим и 

новоодрећеним међним тачкама. 

 

Списак координата новоодређених међних тачака: 

 
Број тачке Y X Број тачке Y X 

1 7427030.67 4990485.38 7 7426979.16 4990465.46 

2 7427007.94 4990444.53 8 7426971.95 4990469.94 

3 7427001.08 4990450.30 9 7426941.47 4990488.09 

4 7426997.64 4990453.42 10 7426951.02 4990504.50 

5 7426988.49 4990459.96 11 7426957.02 4990515.15 

6 7426980.15 4990464.91 12 7426961.90 4990523.64 

 
Грађевинске линије 
 

Грађевинске линије одређене су у поглављу II - Правила грађења, као и у графичком 

приказу „2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање, грађевинске линије, спратност објеката и саобраћајна инфраструктура 

са карактеристичним попречним профилима“. 
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4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 

Планом нивелације су задржани постојећи нивелециони елементи државног пута, као и 

прикључак интерних саобраћајница на државни пут, док су за интерне саобраћајнице 

дати следећи нивелациони елементи: коте прелома нивелете саобраћајница и нагиби 

нивелета саобраћајница. 

 

 

5. ПРЕДЛОГ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату 

Плана деобом се образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, или добијају 

нову намену. 

 

У графичком приказу бр. „2.4. Предлог препарцелације“, као и у текстуалном делу у 

поглављу I „Правила уређења“; тачка 5 „Предлог парцелације“. 

 

 

6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, ОДНОСНО ОБЈЕКАТА 

ЗА ЈАВНО КОРИШЋЕЊЕ 
 

6.1. УЛИЧНИ КОРИДОРИ 
 

Услови за уређење и изградњу јавне саобраћајне инфраструктуре, као и услови за 

прикључење на јавну саобраћајну инфраструктуру дефинисани су у поглављу „I 

Правила уређења“, у тачки „7. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу 

инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у подтачки „7.1. Саобраћајна 

инфраструктура”. 

 

 

6.2. ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНОГ КОРИШЋЕЊА 
 

Услови за уређење зелених и слободних површина јавног коришћења дефинисани су у 

поглављу „I Правила уређења“, у тачки „7. Коридори, капацитети и услови за уређење 

и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у подтачки „7.6.   

Услови за уређење зелених и слободних површина“. 

 

 

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

ПРИКЉУЧЕЊЕ 
  

7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

7.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 

 

Излазак на ГНС – главну насељску саобраћајницу, трасу државног  пута IIa реда бр.100 

планиран је преко одговарајућег саобраћајног прикључка приступне насељске 

саобраћајнице, што уз положај локације у оквиру насеља као и  претежне намене, овом 

простору даје добре просторно-саобраћајне предиспозиције. 

 

Саобраћајно решење у оквиру обухвата је конципирано тако да се омогући квалитетан 

излазак на насељску саобраћајну мрежу преко одговарајућег саобраћајног 

прикључења на путну – уличну мрежу (раскрсница ДП бр.100/ ГНС у улици Новосадски 

пут), формирањем одговарајућег саобраћајног прилаза – на постојећу  раскрсницу 

(формирање нове раскрснице).  
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Садржаји у обухвату плана биће примарно везани преко саобраћајног прикључка на 

трасу ДП бр.100 / ГНС ( постојеће „Т“ / планиране „+“ раскрснице ) и интерне  

саобраћајне мреже што се може сматрати врло повољним с обзиром на значај и будућу 

намену посматраног подручја. 
 

Саобраћајни прикључак / крак раскрснице се мора реконструисати са свим неопходним 

елементима који ће омогућити безбедно и неометано прикључивање, без утицаја на 

безбедност и проточност саобраћајних токова у раскрсници.  
 

Саобраћајним  решењем у оквиру обухвата планирана је редефинисање  укрштања -  
трокрака раскрсница  четворокрака на државном путу IIа реда бр.100/М- 22.1. 

на стационажи km 154+652: 

 

Стационаже на границама обухвата Плана су: 
 

km 154+617,   северозапад ка Новом Саду  
 

km 154+754,   југоисток  ка Инђији/Старој Пазови  

 

Деоница ДП бр.100 обухваћена планом је деоница 10020, Марадик (веза са А1) – Нови 

Карловци, од чвора 10013 до чвора 10014. Просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС) 

на предметној деоници је 7969 возила / 24 h1. 

 

У оквиру површина за јавне намене – регулационе ширине главне насељске 

саобраћајнице / трасе ДП бр.100 потребна је реконструкција / рехабилитација  и 

опремање са свим елементима који ће омогућити  безбедно и неометано кретање свих 

друмских превозних средстава уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих 

саобраћајних површина. Формирањем четвртог крака раскрснице, неопходно је, у 

оквиру коловозне површине ДП бр.100, реализовати саобраћајну траку за лева 

скретања ка спортским и пословним садржајима дела блока 1. 

 

Такође, у оквиру регулације главне насељске саобраћајнице / трасе ДП бр.100  

потребно је реконструисати  елементе за кретање немоторним начином (пешачке 

стазе). 

 

Површине за стационарни саобраћај у оквиру јавне површине уличног  коридора (траса 

ДП бр.100) нису предвиђене. Уз планирану приступну саобраћајницу дефинисане су 

површине за за стационирање возила, кроз ивично паркирање уз коловозне површине.  

 

Унутар комплекса пословно - услужних садржаја планиране су саобраћајно- 

манипулативне и паркинг површине које ће саобраћајно опслуживати површине 

претежне намене, као и потребе за стационирањем возила запослених и комитената 

који чекају на услугу.  

 

7.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре 

 

Општи услов за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуре је израда 

Идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете 

уз придржавање одредби: 

 Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон); 

 Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“,  

бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС, 24/18, 41/18, 

87/18 и 23/19); 

 Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

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

број 50/11); 

                                           
1 Подаци о собраћајном оптерећењу ДП су преузети са интернет странице ЈП Путеви Србије, Бројање саобраћаја на ДП у  

   2021. год. 
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 Техничких прописа из области путног инжењеринга; 

 SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 

 

Правила за изградњу/реконструкцију објеката у зони државног пута II реда 

бр.100 (главне насељске саобраћајнице-ГНС)  km 154+617 - km 154+754   

 

У оквиру коридора државног пута потребно је обезбедити програмско-планске и 

саобраћајне елементе за реализацију изградње/реконструкције државног пута II 

реда бр. 100:  

- рачунска брзина од 50 km/h, 

- ширина проточне саобраћајне траке    3,25 m 

- ширина траке за улив/излив   (мин. 3,0) 3,25 m 

- ширине банкине       1,2 m 

- издигнуте ивичњаке/ивичне траке ширине   0,35  m  

- пешачка стаза ширине      2,5  m 

- бициклистичка стаза ширине2    () (1,3 2,3 m 

 

Прикључење комплекса пословно услужних садржаја на државни пут IIa реда бр. 

100 извести преко постојеће раскрснице (трансформација постојеће трокраке у 

четворокраку) на утврђенoj стационажи km 54+652  са следећим елементима: 

- двосмерни прикључak у ширини од мин. 7,0 m, са одговарајућим геометријским 

елементима (одговарајући радијуси прикључења на основу криве трагова 

меродавног возила R= 12,0 m и даљина прегледности од мин. 120 m), 

- коловозна конструкција са истом носивошћу као и државни пут (осовинско 

оптерећење од 115 kN), 

- саобраћајно оптерећење на саобраћајним прикључцима > 250 возила/сат 

 

Општи услови за постављање инсталација у односу на државни пут 

 

- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред 

и испод државних путева, 

- планиране инсталације се могу планирати под условима којима се спречава 

угрожавање стабилности пута и обезбеђују услови за несметано одвијање 

саобраћаја на путу; 

 

Услови укрштања инсталација са државним путем 

 

- Укрштање са државним путем планирати, пројектовати и извести искључиво методом 

механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног 

материјала у прописаној заштитној цеви, 

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута (изузетно спољних ивица коловоза који је 

изграђен/реконструисан у ширинама утврђеним важећим законима, прописима и 

стандардима) увећана за по 3,0 m са сваке стране, 

- минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације -  

заштитне цеви, износи 1,35 - 1,5 m, 

- минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање (постојећег  

или планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,2 m, 

- стубове надземних инсталација планирати изван заштитног појаса државног пута (10 

m мерено од границе путног земљишта за државни пут другог реда), a у случају да 

je висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса државног пута, 

растојање предвидети на минималној удаљености за висину стуба, мерено од 

границе путног земљишта, 

- обезбедити сигурносну висину од 7,0 m мерено од највише коте коловоза до 

ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима. 

                                           
2 Бициклистичка стаза није утврђена планском документацијом вишег реда, али се овим  планом оставља   

   могућност њене реализације са диспозицијом дефинисаном на  графичком  прилогу 2.3. 
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Услови паралелног вођења инсталација са државним путем 

 

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке 

попречног профила јавног пута – ножице насипа, или спољне ивице канала за 

одводњавање, изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не 

ремети режим одводњавања коловоза,  

- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 

испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута,  

- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, косинама усека и насипа, кроз 

јаркове и локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта, 

- испод колских прилаза и саобраћајних прикључака планирати постављање 

инсталација кроз заштитну цев, 

- инсталације  планирати тако  да не угрожавају постојећу саобраћајну сигнализацију, 

опрему пута, одводњавање и одржавање државног пута; 
 

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас – 

парцелу државног пута потребно је обратити се управљачу државног пута у циљу 

прибављања пројектних услова (сагласности) за израду пројектне документације, 

изградњу и постављање истих, а све у складу са важећом законском регулативом.  
 

Правила за изградњу објеката у зони приступних саобраћајница, колско 

манипулативних и паркинг површина 
 

У оквиру коридора приступних саобраћајница потребно је обезбедити просторно-

планске и саобраћајне елементе за изградњу: 

- рачунска брзина од 40 km/h 

- ширине саобраћајних трака од 2х3,0 (2,5) m 

- са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу криве трагова 

меродавног возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак (КВ2/ПА) 

- са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење од 

најмање 115 kN по осовини 

- паркинг површине  у виду ламела са управним системом паркирања и димензијама 

ПМ 5,0 х 2,5 m 

- пешачке стазе минималне ширине 1,2 m 
 

Стационарни саобраћај – паркинг површине (претежна намена) 
 

Димензије и врсту система паркирања у оквиру парцеле претежне намене је потребно 

прецизније и детаљније утврдити  кроз израду техничке докумeнтације. Препоруке 

избора система паркирања се могу дефинисати кроз критеријуме максималне 

искоришћености простора (управно паркирање, под углом од 90°, са паркинг модулом 

од 5,0 (4,8) х 2,5 (2,3) m). Конкретан број ПГМ зависиће од конкретног садржаја 

(препорука 1 ПГМ/ 70м2).  

 

7.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 
 

Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно причључак на јавну 

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

поглављу II тачка 2. Правила грађења по зонама и целинама), уз сагласност 

управљача пута. 

 

 

7.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

7.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 
 

Хидротехничке инсталације које се планирају обухватају: 

 водовод (снабдевање објеката водом и противпожарна хидрантска мрежа), 

 фекална канализација,  

 атмосферска канализација. 
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Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком 

водом, као и водом за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и 

притиска). Сви новопланирани објекти ће се снабдевати водом прикључењем на 

насељски водоводни систем, према условима и сагласностима надлежног комуналног 

предузећа. Постојећi крак водоводне мреже положен је у асфалтној површини-

паркингу некадашњег мотела „Ловац“, на к.п. 5651/1 КО Инђија израђена од PVC цеви 

пречника 180 mm. По потреби извршити реконструкцију постојећих уличних водова 

како би се обезбедиле потребне количине воде.  
 

Фекалном канализацијом ће се омогућити одвођење употребљене санитарне воде 

преко постојећих колектора фекалне канализације до црпне станице регионалне 

канализације, одакле се вода потискује ка постројењу за пречишћавање отпадних 

вода. Постојећи крак канализационе мреже положен је у зеленом појасу, на к.п. 5651/1 

и 5651/2 КО Инђија, паралелно са Државним путем II реда бр. 100 Нови Сад-Београд, 

од PVC цеви пречника 315 mm.  
 

Атмосферском канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са 

саобраћајница, кровова и осталих површина у предметном простору до реципијента, 

Инђијског потока. Атмосферске воде у централном делу насеља, у највећој мери, 

прихватају се и одводе затвореним системом док се у осталим деловима насеља одводе 

отвореним каналима положеним уз уличне саобраћајнице. Реципијент за прихват 

атмосферских вода је Инђијски поток. Атмосферске воде, у зависности од порекла, ће 

се упуштати у реципијент након адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске 

воде упуштати у реципијент тек након третирања на одгаварајућем уређају (сепаратор, 

таложник). Изливи атмосферских и пречишћених вода у реципијенте морају бити 

изведени тако да не дође до деградирања и нарушавања стабилности обале потока. 

 

7.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 

 

Снабдевање водом 

- Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити из насељског водоводног 

система;  

- Планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу насељску водоводну мрежу, 

према претходно прибављеним условима и сагласностима од стране недлежног 

комуналног предузећа; 

- На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних вентила и 

муљни испуст; 

- Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих водова; 

- Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и 

стандардима; 

- Трасе водовода водити у зеленој површини где год расположива ширина уличног 

профила то дозвољава; 

- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама 

обезбедити челичном заштитном цеви; 

- Све инсталације остале инфраструктуре (струја, гас, телефон и тд.), у односу на 

водоводну и канализациону мрежу удаљити у хоризонталном и вертикалном пресеку 

толико, да се несметано могу изводити радови на евентуалним хаваријама, али не 

мање од 120 cm у хоризонталном, и 50 cm у вертикалном односу; 

- Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,20 m од нивелете терена, 

због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења. 

Одвођење отпадних и атмосферских вода 

- Канализацију радити по сепаратном систему; 

- Системом фекалне канализације покрити простор у обухвату Плана и обезбедити 

прикључке за све привредне субјекте; 

- Трасу фекалне канализације водити у слободном уличном профилу; 

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

важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви); 

- Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза; 
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- Изградити зацевљену атмосферску канализациону мрежу са уличним сливницима и 

системом ригола и каналета; 

- Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре 

улива у сепаратор масти и уља; 

- Трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице; 

- Реципијент је Инђијски поток (након третирања на одговарајућем уређају); 

- Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5 m изнад дна канала 

у који се уливају; 

- Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног 

комуналног предузећа. 

 

7.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру 

 

- Прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према условима 

надлежног комуналног предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу извести 

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

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

предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже; 

- прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима 

надлежног комуналног предузећа. До изградње јавне канализације, санитарно-

фекалне отпадне воде се могу упуштати у водонепропусне септичке јаме, без 

упијајућег бунара, уз одговарајући предтретман, на мин. 3,0 m од свих објеката и 

границе парцеле, које ће се периодично празнити, ангажовањем надлежног 

комуналног предузећа;  

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

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

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

канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар 

самог комплекса. Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију 

пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих примеса. 

 

 

7.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

7.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 

 

Постојећа подземна и надземна електроенергетска мрежа у уличном коридору се 

задржава. 

 

Постојећи прикључак на електроенергетску мрежу прилагодити у случају повећања 

максималне једновремене снаге, у складу са условима надлежног оператора 

дистрибутивног система електричне енергије.  

 

Планирану електроенергетску мрежу у комплексу за потребе обезбеђења напајања 

електричном енергијом нових објеката у потпуности каблирати.  

 

Заштиту од атмосферског пражњења извести према класи нивоа заштите објеката у 

складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96). 

 

7.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 

 

 Електроенергетска мрежа за потребе нових објеката ће се градити подземно;  

 Електроенергетске каблове полагати на мин. дубини од 0,8 m;  

 Није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад 

енергетских каблова; 

 Хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла 0,4kV 

треба да односно најмање 0,4 m; 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 1 У ИНЂИЈИ 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

15 

 При укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или 

изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,3 m за каблове 

0,4kV; 

 Уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл 

се провлачи кроз заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m; 

 Није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла; 

 Хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању 

гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном месту; 

 При укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла; 

 Вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу 

може да буде најмање 0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине 

најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или целом дужином паралелног 

вођења; 

 Хоризонтални размак енергетског кабла од других енергетских каблова, у које 

спадају каблови јавне расвете и семафорска инсталација, треба да износи најмање 

0,5 m; 

 У случају недовољне ширине коридора, међусобни размак енергетских каблова у 

истом рову одређује се на основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 

0,07 m при паралелном вођењу односно 0,2 m при укрштању. Обезбедити да се у 

рову каблови међусобно не додирују, између каблова се целом дужином трасе 

поставља низ опека монтираних насатице на међусобном размаку од 1 m; 

 При укрштању електронски комуникацини кабл се полаже изнад енергетског кабла 

на вертикалном растојању од најмање 0,5 m; 

 Ако je енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом 

дужином паралелног вођења или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), a 

електронски комуниациони кабл постављен у електронепроводљиву цев, растојање 

мора да буде најмање 0,3 m; 

 За случај оптичког кабла, који није осетљив на утицаје електромагнетне природе, 

удаљење у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним размаком 

због обављања радова; 

 Угао укрштања треба да je што ближи 90°, a у насељу најмање 30°; 

 Ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев; 

 нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

 Забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих каблова на трасу 

енергетског кабла (пролаз енергетског кабла кроз шахт); 

 Није дозвољено паралелнo вођење енергетског кабла испод коловоза; 

 Енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза. 

 При укрштању са путем угао укрштања трeба да je што ближи 90°, a најмање 30°; 

 Нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 

 

7.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 

 

 Задржава се постојећи прикључак на електроенергетску мрежу. 

 

 

7.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

7.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 

 

У делу блока бр.1 који је обухваћен Планом детаљне регулације, постоји изграђена 

дистрибутивна ПЕ гасоводна мрежа притиска до 4 bar  и димензија ПЕ 40, у улици 

Жарка Зрењанина са десне стране улице и у улици Новосадски пут са леве стране 

улице. Са мреже у улици Жарка Зрењанина је изведен гасоводни прикључак димензија 

ПЕ 25 за постојећи пословни објекат . 

 

Даља изградња дистрибутивне гасоводне мреже у овом делу блока бр.1 се не планира, 

с обзиром да је у свим постојећим и евентуално будућим потрошачима омогућено 

прикључење на постојећу дистрибутивну мрежу у делу Блока 1. 
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7.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 

 

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).  

 

Постојећа гасоводна мрежа је изграђена у регулационом појасу саобраћајница, у 

инфраструктурним коридорима или зеленим површинама. 

 
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) 

Гасовод од полиетиленских цеви 1 

 

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 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 нисконапонских и високонапонских електричних 
каблова 

0,3 0,6 

Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,3 0,5 

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 

Од гасовода до високог зеленила - 1,5 

 

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 

 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему 

се не сме угрозити стабилност стуба. 

 

Приликом укрштања гасовод се по правилу постављен изнад канализације. Уколико се 

мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања 

евентуалног продора гаса у канализацију. 
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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 

до 160 
уз објекат  

(отвори на објекту морају бити ван зона опасности) 

од 161 од 1500 
3 m или уз објекат  

(на зид или према зиду без отвора) 

 
Табела: Минимална хоризонтална растојања МРС од осталих објеката 

MOP на улазу 

Објекат MOP≤4 bar 

Коловоз градских саобраћајница 3 m 

Локални пут 3 m 

Државни пут 8 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 

Јавна шеталишта 3 m 

Трансформаторска станица 10 m 

Надземни електро водови 

0<MOP≤16 bar  

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1<U≤110 kV Висина стуба + 3 m** 

*    али не мање од 10 m  
**  али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је 

изолација вода механички и електрично појачана 

 

Минимално хоризонтално растојање МРС од од јавних путева мери се од ивице 

коловоза. 

 

На укрштању гасовода са путевима, каналима, угао осе гасовода према тим објектима 

мора да износи између 60° и 90°. 

 

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано дозвољено је смањити на 

минимално 60°.  

 

За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° 

прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно 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  1 

до горње коте коловозне конструкције пута 1,35 

 

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. 

Заштитни појас гасовода од ПЕ цеви притиска  МОР ≤ 4 bar, износи мин. 1 m од осе 

гасовода на обе стране. У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и 

друге активности, 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. 
 

Приликом извођења било каквих радова у близини гасовода, потребно је да се радни 

појас формира тако да тешка возила не прелазе преко гасовода где није заштићен. 

Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати покретне и непокретне 

објекте. 
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7.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 

 

Прикључење нових потрошача природног гаса, извести изградњом гасоводног 

прикључка на постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу од ПЕ цеви притиска до 4 bar, 

према  условима и сагласности од надлежног предузећа ЈП „ИНГАС“ Инђија, 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), где ће се у 

фази исходовања услова за прикључење од дистрибутера гаса исходовати одобрење за 

изградњу гасоводног прикључка. 
 

За радове на постављању и прикључењу на дистрибутивну гасну мрежу типских мерно-

регулационих сетова (МРС) капацитета до 10 m3/h, није потребно прибављати акт 

надлежног органа. 

 

 

7.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 
 

7.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 

 

На простору обухвата Плана, у ул. Новосадски пут постоји изграђена електронска 

комуникациона мрежа (оптички и бакарни каблови).  

 

Постојећи прикључак се задржава, односно у случају потребе корисника у простору 

обухвата Плана изградити нови прикључак на електронску комуникациону мрежу преко 

које ће се омогућити примена и коришћење широкопојасних сервиса и брзи приступ 

интернету, као и коришћење мултимедијалних сервиса.  
 

Постојећи ЕК објекти обезбеђују међумесни и месни телекомуникациони саобраћај. 

Било каквим грађевинским радовима не сме се довести у питање нормално 

функционисање телекомуникационог саобраћаја, односно адекватан приступ 

постојећим ЕК кабловима ради редовног одржавања или евентуалних интервенција на 

истим. Приликом извођења радова, на местима непосредног приближавања обавезно је 

присуство овлашћеног лица ималаца ЕК инфраструктуре, Предузећа за 

телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Извршне јединице Сремска Митровица. Како 

не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, електричне 

исправности и карактеристика постојећих подземних ЕК каблова, и како би се 

обезбедило нормално функционисање телекомуникационог саобраћаја, инвеститор-

извођач радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере 

предострожности, дужан је да све грађевинске радове у непосредној близини 

постојећих подземних ЕК каблова, на местима приближавања са постојећим ЕК 

кабловима изводи искључиво ручним путем, у складу са важећим техничким 

прописима, без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите 

(обезбеђење од слегања, пробни шлицеви и сл.). 
 

Заштиту-обезбеђење постојећих ЕК објеката извршити пре почетка извођења било 

каквих грађевинских радова. Израда техничке документације, трасирање и 

обележавање ЕК објеката мерним инструментом, као и радови на заштити-обезбеђењу 

постојећих ЕК објеката се изводе о трошку инвеститора који гради објекат. 
 

Заштита телекомуникационих коридора и изградња инфраструктурних и других 

објеката у близини електронских комуникационих коридора, мора бити у складу са 

Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске 

комуникационе мреже и припадајућих средстава радио коридора и заштитне зоне и 

начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС“, брoj 

16/12). 
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7.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре 

 

 Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за 

потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.);  

 Електронску комуникациону мрежу градити подземно у уличним коридорима, поред 

пешачких површина; 

 Дубина полагања подземне кабловске мреже треба да је најмање 0,6-1,2 m код 

полагања каблова у ров, односно 0,3, 0,4 до 0,8 код полагања у мини ров и 0,1-0,15 

у микроров у коловозу, тротоару и сл.; 

 Минимално вертикално растојање (приликом укрштања инсталација) и хоризонтално 

растојање (паралелан ход инсталација) између трасе свих наведених ЕК инсталација, 

и траса свих других будућих подземних инсталација (водовода, атмосферске 

канализације, фекалне канализације, електроенергетских каблова за напоне до 1 kV, 

инсталација КДС-а, гасовода средњег и ниског притиска), мора бити 0,5 m; 

 Минимална хоризонтална удаљеност средњенапонских 20 kV (за напоне преко  

1 kV) електроенергетских каблова (на деоници паралелног вођења) у односу на 

трасе постојећих EK инсталација мора бити: 1,0 m; 

 Уколико се прописана удаљеност у односу на EK инсталације не може постићи, на тим 

местима неопходно је 20 kV електроенергетски кабл поставити у гвоздене цеви, 20 kV 

електроенергетски кабл треба уземљити и то на свакој спојници деонице приближавања, 

с тим да уземљивач мора да буде удаљен од EK инсталација најмање 2,0 m; 

 Минимална вертикална удаљеност (при укрштању инсталација) високонапонских ВН 

20 kV електроенергетских каблова у односу на трасе постојећих EK инсталација 

треба да буде мин. 0,5 m; 

 Уколико се прописано одстојање не може одржати каблове на месту укрштања треба 

поставити у заштитне цеви у дужини од око: 2,0–3,0 m, а вертикална удаљеност не 

сме бити мања од 0,3 m. Заштитне цеви за електроенергетски кабл треба да буде од 

добро проводљивог материјал, а за EK каблове од лоше проводљивог материјала; 

 На местима укрштања све будуће подземне инсталације, обавезно положити испод 

наведених постојећих EK инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 90 

степени, али не сме бити мањи од 45 степени; 

 Удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино 

сигурносним размаком због обављања радова; 

 Уколико се у непосредној близини траса свих наведених подземних EK каблова, и 

празних ПЕ цеви пречника 40 mm, планирају колски прилази, коловози, паркинг 

простори, или неке друге површине са тврдим застором, ивица истих мора бити на 

минималном хоризонталном растојању у односу на трасе EK каблова од 1,0 m; 

 Ивице бетонских постоља: стојећи ИРО-а (изводно-разводних ормана), електронских 

комуникационих уређаја: МСАН, миниДСЛАМ, миниИПАН, ДСЛАМ и изводних EK стубова 

који су постављени у зеленом појасу улицe, морају бити на минималном хоризонталном 

растојању у односу на трасу будућих подземних инсталација, ивице коловоза, 

приступних путева, паркинг простора и свих других тврдих застора од 1,0 m; 

 Уколико се планирани индустријски путеви, коловози, колски прелази, паркинг 

простори или неке друге површине са тврдим застором прекривају трасу наведених 

постојећих EK каблова, исти морају бити израђени од решеткстих „МЕ-БА“ елемената 

да би се омогућио стални приступ EK кабловима, или се на целој дужини EK кабла 

коју прекрива коловоз, колски прилаз, паркинг простор и сл., мора планирати 

полагање празне заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm (поред трасе постојећег 

кабла на дубини од око 0,8–1,0 m); 

 

7.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 
 

 Задржава се постојећи прикључак на ЕК мрежу. У случају потреба за новим 

прикључком на широкопојасну мрежу, исти извести подземно по условима 

надлежног предузећа; 

 У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову 

технологију развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним 

објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране 

за смештај ЕК опреме, унутар парцеле корисника или до објекта на јавној површини. 
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7.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 

На простору обухвата Плана потребно је унапрeдити затечено стање зелених и 

слободних површина које се налазе у оквиру границе обухвата Плана, уз истовремену 

заштиту биодиверзитета овог дела урбаног подручја. 

 

7.6.1. Зелене и слободне површине јавног коришћења 
 

Зеленило дуж главне насељске саобраћајнице  

 

Дуж катастарске парцеле 7733/2 формирати појас линијског зеленила. У зависности од 

расположивог простора и присутне инфраструктуре оформити дрворед (једнореди, 

двореди или вишереди) од комбинације ниског, средњег и високог листопадног дрвећа и 

жбуња.  

 

Водити рачуна о доступности зеленим површинама ради одржавања (кошење траве, 

орезивање итд.). Неопходно је елиминисати све „лоше“ примерке дрвенастих и 

жбунастих врста присутне уз саобраћајницу – болесне и старе врсте које представљају 

хазард за све кориснике простора – пешаке и возаче. Уколико постоји могућност 

формирати/реконструисати тротоаре и прилазе на више места, како би се пешацима 

олакшало кретање кроз простор. 

 

Зеленило у делу колско манипулативних површина 

Зеленило у оквиру самих ивица колско-манипулативних површина треба да буде 

ненаметљиво и ниског раста. Од ивица асфалта ка централним деловима зелених 

површина садити примерке листопадног дрвећа и жбунастих врста по градацији (од 

ниског растиња ка високом листопадном дрвећу). 

Задржати постојеће дрвенасте врсте у што већем броју, а уклонити оно које је лошег 

здравља и трулих грана.  

 

Водити рачуна о томе да биљни материјал не ствара баријере у простору и не омета 

возаче и пешаке у прегледности. Обезбедити канте за отпатке и осветљење ради 

сигурности. 

 

Зеленило на падини (северно од пословног објекта) 

 

Северни део уређених зелених површина на ком је присутна висинска разлика 

(падина) биће озелењен комбинацијом листопадних и жбунастих дрвенастих врста и 

покривачима тла. Планирани потпорни зид озеленити. 

 

Групе листопадних и жбунастих врста распоредити дуж планираног потпорног зида 

ради камуфлаже и разбијања једноличности.  Користити дрвенасте врсте и покриваче 

тла које не захтевају претерано одржавање, немају велике захтеве према води и нису 

осетљиве на температурне разлике.  

 

7.6.2. Зелене и слободне површине ограниченог коришћења 

 

Зелене површине пословно-услужног комплекса 

 

Зеленило треба формирати унутар пословног комплекса тако да заузима мин. 30% 

површине парцеле/комплекса. 
 

У окружењу пословних објеката простор је потребно уредити и озеленити. При даљој 

детаљној разради окружења пословног објекта обавеза је да се поред естетске обрати 

пажња и на архитектонску, техничку и микроклиматску улогу зелених површина. Поред 

стварања засене, зеленило треба и да унапреди микроклиматске услове ширег 

окружења 
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Избор биљних врста оријентисати на функционална и декоративна својства одређених 

врста. Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на температурне промене, 

гасове и прашину. Избор врста треба да се своди на комбинацију листопадног дрвећа и 

жбуња. При избору травњака потребно је користити смеше отпорне на гажење, али 

максимално избегавати коришћење травњака у пејзажном уређењу ради одрживости 

простора. 

 

Предметни простор потребно је партерно уредити и предвидети зелене површине у 

пејзажном стилу које је ће повећати естетски квалитет простора. 

 

7.6.3. Општи услови озелењавања и формирања нових зелених површина 

 

1. Обавезна је израда пројекта озелењавања, како за зеленило јавних површина, тако 

и за појединачни пословни комплекс и садржаје, који ће детерминисати прецизан 

избор и количину дендролошког материјала, његов просторни распоред, технику 

садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун. 

 

2. Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према 

техничким нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље у 

планираним коридорима садити на следећој удаљености од инсталација: 

 

 Дрвеће Шибље 

   Водовода макс. 1,5 m  

   Канализације 
макс. 1,5 m  

   Електрокаблова макс. 2,5 m 0,5 m 

   ЕК и КДС мреже          2,0 m  

   Гасовода         1,5 m  

 

3. При избору садног материјала водити рачуна о одрживости, не постављати травне 

површине тамо где неће добијати довољну количину воде, као и дрвенасте врсте 

које траже већу количину воде. Промишљено постављати садржаје у простор и 

бирати издржљиве материјале за засторе и урбани мобилијар. Избегавати 

коришћење цветних једногодишњих врста већ се определити за дугорочне опције – 

перене, жбунасте врсте и вишегодишње украсне траве. 

 

4. Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте, уз максимално 

избегавање примене инвазивних. Све дрвенасте врсте треба да буду I класе, 

школоване 4-5 година. 

 

5. Избегавати примену инвазивних (агресивних алохтоних) врста: циганско nepje 

(Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus 

glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis oceidentalis), 

дафина (Eleagnus anguslifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), 

трновац (Gledichia triachanlos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни 

бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prvnus serotina), јапанска фалопа 

(Rеуnоunа syn. Fallopia japonica), багрем (Robima pseudoacacia), сибирски брест 

(Ulmus pumila). 

 

6. Водити рачуна о томе да препоруку од 30% озелењености не чине искључиво 

травне површине, већ се оријентисати на дрвенасте врсте и покриваче тла који не 

захтевају много воде.   
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8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 

8.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

На основу услова добијених од Завода за заштиту споменика културе Сремска 

Митровица, на простору који се налази у границама обухвата Плана нема посебних 

Услова заштите непокретних културних добара као ни археолошких 

локалитета.  

 

Обавезно праћење земљаних радова приликом изградње грађевинских објеката у 

целокупној зони обухвата Плана . На свим трасама инфраструктуре обавезно је 

рекогностицирање целокупне трасе и праћење земљаних радова.  

 

У случају да се приликом изградње, а током земљаних радова на предметној локацији 

открију до тада нерегистровани непокретни и покретни археолошки налази, инвеститор 

је у обавези да заустави радове и предузме мере заштите према посебним условима 

које ће издати надлежни Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица и 

омогућити стручној служби да обави археолошка истраживања и документовање на 

површини са откривеним непокретним и покретним културним добрима. 

 

 

8.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА 
 

У границама обухвата Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или 

покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких 

коридора од међународног, регионалног и локалног значаја еколошке мреже Републике 

Србије.  

 

Обезбедити очување предеоне и биолошке разноврсности кроз заштиту и уређење 

предеоних елемената, односно кроз очување и одрживо коришћење фрагмената 

природних и блиско-природних површина, као и других површина са очуваном и 

делимично измењеном дрвенастом, жбунастом и травном вегетацијом.  

 

У складу са Планом вишег реда придржавати се индекса озелењености који износи 30 

% уколико је изграђеност парцеле 70 %. 

 

Избор биљних таксона мора бити у складу са педолошким, климатским, хидролошким и 

другим условима локалитета и одређеном планском наменом како би се остварио 

максималан ефекат озелењавања.  

 

Комбиновати дрвеће и жбуње различитих висина у циљу санирања негативних утицаја 

на животну средину, ради очувања и унапређења еколошких функција локалитета. 

 

Користити искључиво аутохтоне врсте биљака, уз употребу мањег процента егзотичних 

и других адекватних алохтоних врста. 

 

Ограничити удео једне врсте на 10 % од укупног садног потенцијала (приликом садње 

планирати и дати предност садњи већег броја биљних врста у односу на велике групе 

једне врсте дрвећа или жбуња). 

 

 

 

Обезбедити рационално коришћење и очување ресурса односно рационално 

коришћење земљишта приликом извођења радова. Приликом ископа сачувати 

површински слој земљишта обогаћен слојем квалитетног хумуса, који треба користити 

као подлогу за садњу вегетације након изградње. 

 

Забрањена је примена инвазивних (агресивних алохтоних) врста. 
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Уколико извођач током радова наиђе на геолошка или палеонтолошка документа која 

би могла представљати заштићену природну вредност, дужан је да иста пријави 

надлежном Министарству и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или 

крађе до доласка одговорног лица. 

 

Планирање заштите земљишта остварити спровођењем мера и активности за заштиту 

од загађења и деградације ради очувања његових природних особина и функција 

сагласно са Законом о заштити земљишта. 

 

Применити одговарајуће мере за очување квалитета воде, у складу са Законом о 

водама, поштовањем забране испуштања непречишћених и недовољно пречишћених 

отпадних вода у крајњи реципијент.  

 

Вршити примену мера очувања квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити 

ваздуха који се односи на предузимање мера за спречавање и смањење загађивања од 

ваздуха.  

 

 

9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 

Енергетски ефикасна градња подразумева изградњу објеката на начин да се обезбеди 

удобан и комфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање 

утрошене енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама, или 

о променама у понашању, све мере подразумевају исти, или чак и виши, степен 

оствареног комфора и стандарда. У контексту одрживог развоја, где се подразумева 

развој који задовољава данашње потребе, а при том се не угрожава могућност да и 

будуће генерације задовоље своје потребе, може се говорити и о одрживој градњи.  
 

Важно је истаћи међутим, да мере за даље побољшавање енергетских карактеристика 

садржаја не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима, као што су 

приступачност, рационалност и намеравано коришћење објеката и садржаја. 
 

Енергетски ефикасна изградња реализује се:  

 реализацијом пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве 

енергије за загревање објекта (оријентација објекта према јужној, односно источној 

страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл., 

 коришћењем нових конструктивних решења са традиционалним и савременим 

грађевинским материјалима који нису штетни по окружење (еколошки материјали), 

 применом адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних 

површина), применом прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна 

заптивност, непропустљивост и друге мере), 

 уградњом савремених система грејања, хлађења и вентилације објекта, уградњом 

адекватних система за одвођење дима, система за грејање потрошне воде, система 

за снабдевање питком водом и уградњом савремених система осветљења (примена 

савремених сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета 

осветљености), електричних инсталација и остале електричне опреме, 

 изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих 

извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије), 

 подизањем зеленила у складу са планским решењем (смањење загревања тла и 

стварање амбијента сличног природном). 

 

Одржива градња мора да осигура квалитет изградње (конструкција и обликовање) и 

трајност, уз финансијску, економску и еколошку прихватљивост. 
 

Коришћењем биљних врста које су отпорне на сушу и којима погодују услови на нашим 

просторима (аутохтоне врсте) смањује се потреба за наводњавањем, што уједно 

представља уштеду воде и енергије. Садња аутохтоних врста и неинвазивних 

адаптивних биљних сорти чува локални биодиверзитет. 
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10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

 

10.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

10.1.1. Мeре у току изградње појединачних објеката 

 

Изградња објеката и извођење радова, односно уређење простора у обухвату Плана 

може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на 

други начин деградирање животне средине. Такође, коришћење планираних садржаја 

мора се одвијати на такав начин да се максимално умање потенцијални негативни 

утицаји на природне вредности, ваздух, воду и земљиште, на становништво и 

свеукупне услове живота у непосредном окружењу. 

 

Током извођења радова на припреми терена, изградњи и реконструкцији објеката 

потребно је планирати и применити следеће мере заштите: 

- вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског 

материјала током транспорта; 

- утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада 

грађевинских машина и механизације; 

- отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински 

материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, 

разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију; 

- материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена 

сагласност надлежног органа; 

- транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и 

систем заштите од просипања материјала; 

- применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим 

прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене 

услове/сагласности надлежних органа и организација. 

 

10.1.2. Мере заштите природних ресурса 

 

Мере заштите ваздуха 
 

Заштита ваздуха ће се обезбедити кроз примену следећих мера: 

- Применити Закон о заштити ваздуха и пратећа подзаконска акта; 

- Спроводити одговарајуће мере заштите, односно инсталирати опрему и извести 

одговарајућа техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија 

загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане граничне вредности; 

- Коришћење еколошких енергената (електрична енергија, соларна енергија, енергија 

ветра, биомаса, геотермална енергија) за грејање будућих туристичких капацитета и 

мањих производних погона.  

- Дефинисање и других мера заштите квалитета ваздуха кроз поступак процене 

утицаја на животну средину. 

 

Мере заштите вода 
 

У циљу заштите вода (површинских и подземних) успостављају се следеће мере 

заштите: 

- Забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе 

граничне вредности емисије-квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати 

прописане критеријуме за упуштање у планирани канализациони систем насеља 

односно крајњи реципијент;  

- Забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене; 

- Вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти; 

- Вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода; 

- Обавезно очување квалитета површинских и подземних вода у складу са захтеваном 

класом;  
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- Контрола квалитета воде за пиће (физичко-хемијски и микробиолошки стандарди) 

од стране стручних служби на локалном нивоу; 

- Санација и ревитализација објеката и опреме водоводне инфраструктуре и изградња 

нових објеката у складу са санитарно-техничким условима изградње и уређења; 

- Решавање снабдевања становништва водом у обухвату Плана упоредо са решавањем 

питања одвођења и третмана отпадних вода; 

- Забрана трајног депоновања отпада на целом подручју обухвата Плана због 

потенцијалног посредног загађивања подземних вода. 

 

Мере заштите земљишта 

 

Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи од 

загађивача преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода у земљиште.  

 

Посебни услови и мере у функцији заштите земљишта су:  

- применити биоразградиве материјале у зимском периоду за одржавање 

паркинга,пешачких стаза и манипулативних платоа; 

- примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих 

материја и отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања: 

o У случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени 

слој земљишта мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може 

празнити само на, за ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети 

нови, незагађени слој земљишта; 

o забрана стихијског одлагања отпада на површинама у обухвату Плана и 

санација неуређених одлагалишта отпада-дивљих депонија,у циљу заштите 

земљишта. 

 

Заштиту земљишта од потенцијалне деградације обезбедити адекватним одвођењем 

отпадних вода, као и предузимањем превентивних мера при претакању или претовару 

материја које имају загађујући карактер. 

 

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности 

утичу или могу утицати на квалитет земљишта дужни су да обезбеде техничке мере за 

спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате 

утицај своје делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу 

са Законом о заштити земљишта и другим законима. 

 

Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност 

може да буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка 

обављања активности изврши испитивање квалитета земљишта. 

 

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и 

отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се 

мењају само у циљу побољшања квалитета, у складу са његовом наменом. 

 

10.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 

Мере заштите живота и здравља људи 

 

Приoритетну меру у циљу заштите живота и здравља људи у границама обухвата Плана 

представља одрживо управљање природним вредностима и заштитом животне средине. 

 

Мере заштите живота и здравља сваког појединца проистичу из Закона о здравственој 

заштити којим је дефинисано да се друштвена брига за здравље становништва 

остварује на нивоу Републике, аутономне покрајине, општине, односно града, 

послодавца и појединца. 
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У циљу одговарајуће друштвене бриге о здрављу становништва, дефинисано је да се на 

нивоу републичких програма у области заштите здравља од загађене животне средине 

дефинишу мере заштите и превентиве од: 

- штетних утицаја проузрокованих опасним материјама у ваздуху, води и земљишту,  

- одлагања отпадних материја,  

- опасних хемикалијама,  

- извора јонизујућих и нејонизујућих зрачења,  

- буке и вибрација.  
 

Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, дефинисаних овим Законом, 

на територији Републике и јединица локалних самоуправа неопходно је дефинисати и 

мере заштите у случају ванредних ситуација и пожара.  
 
 

11. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 

АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 

11.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 
 

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на 

могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да 

проузрокују штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање 

мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. 

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

утврђују се конкретне мере и активности у циљу спречавања и ублажавања последица 

од катастрофа, кроз План смањења ризика катастрофа и План заштите и спасавања.  

 

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: земљотреса, пожара,  

метеоролошких појава: атмосферско пражњење, атмосферске падавине (киша, град, 

снег), ветрови.   

 

Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за 

повратни период од 475 година, у обухвату Плана је могућ земљотрес јачине VII-VIII 

степени сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У 

односу на структуру тј. тип објекта, дефинисане су класе повредивости односно 

очекиване деформације и оштећења на објектима. Тако би се у смислу интензитета и 

очекиваних последица на посматраном подручју, за VII степен сеизмичког интензитета 

манифестовао „силан земљотрес“, а за VIII степен „штетан земљотрес“. При 

пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката 

обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према 

ЕМС-98, како би се максимално предупредила могућа оштећења објеката под 

сеизмичким дејством. 

 

Мере заштите од земљотреса су правилан избор локације за градњу објеката, примена 

одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као 

и строго поштовање и примена важећих грађевинско техничких прописа за изградњу 

објеката на сеизмичком подручју (за земљотрес јачине ВИИИ степени).  

Мере заштите од земљотреса обезбедиће се и поштовањем регулационих и 

грађевинских линија, односно, прописане минималне ширине саобраћајних коридора и 

минималне међусобне удаљености објеката, како би се обезбедили слободни пролази у 

случају зарушавања. 

 

Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се 

искључити без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. 

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере 

заштите, односно подразумевају примену важећих закона, техничких прописа и 

стандарда који регулишу ову област при пројектовању и изградњи свих објеката који 

су планирани на овом простору. 
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Мере заштите од пожара обезбедиће се:  

- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија, 

- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и обезбеђивањем капацитета 

насељске водоводне мреже, односно довољне количине воде за ефикасно гашење 

пожара;  

- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, 

минимални радијуси кривина и сл.); 

- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе (приступних путева и пролаза за 

ватрогасна возила); 

- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката  

у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима и важећим техничким 

прописима који уређују ову област. 

 

Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за 

објекте који су обухваћени Планом, прибави посебне услове у погледу мера заштите од 

пожара и експлозија од Министарства унутрашњих послова (Управе и Одељења у 

саставу Сектора за ванредне ситуације). 

 

Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске 

инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом. 

 

Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним) станицама са којих се 

током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете. Законом о одбрани од 

града уведена је заштитна зона око лансирних станица (500 m) у којој је ограничена 

изградња нових и реконструкција постојећих објеката, као и извођење радова који 

могу нарушити испаљивање противградних ракета на градоносне облаке. Према 

условима Републичког хидрометеоролошког завода Србије изградња нових објеката на 

одстојању мањем од 500 м од лансирне станице Сектора одбране од града, могућа је 

само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове институције. На предметном 

подручју не налази се ни једна лансирна станица са припадајућом заштитном зоном.  

 

Одвођење атмосферских вода се врши отвореним каналима, који су положени уз 

уличне саобраћајнице, са уливима у канале и потоке који припадају сливу потока 

Патка (Будовар).  

 

На посматраном подручју доминирају ветрови из различитих праваца: источни 

(односно југоисточни) тј. кошавски ветар са једне стране, и западни (односно 

северозападни) ветар са друге стране. Основне мере заштите од ветра су дендролошке 

мере које подразумевају формирање одговарајућих ветрозаштитних појасева уз 

саобраћајнице и канале. 

 

 

11.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ 
 

Према подацима Министарства заштите животне средине на простору обухвата Плана 

нема евидентираних севесо постројења/комплекса.  

 

У случају изградње севесо постројења, а у складу са Правилником о садржини политике 

превенције удеса и садржини методологије израде Извештаја о безбедности и Плана 

заштите од удеса („Службени гласник РС“, број 41/10), као полазни основ за 

идентификацију повредивих објеката разматра се удаљеност од минимум 1000 m од 

границе севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине 

повредиве зоне-зоне опасности, одређује на основу резултата моделовања ефеката удеса. 

Такође, идентификација севесо постројења/комплекса врши се на основу Правилника о 

листи опасних материја  њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте 

документа који израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени 

гласник РС“, број 41/10,51/15 и 50/18). 
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11.3. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА 
 

За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације нема посебних услова 

и захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописујe надлежни 

орган. 

 

У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18) ради заштите од елементарних 

непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга 

правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се 

становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за 

заштиту. 

 

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење 

постојећих склоништа, заклона или других заштитних објеката, прилагођавање нових 

објеката, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и 

коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа. 

 

Као други заштитни објекти користе се просторије, прилагођене за склањање људи и 

материјалних добара. Приликом изградње објеката у којима ће боравити запослени, 

препорука је да се над подрумским просторијама или просторијама приземља (ако 

објекат нема изграђен подрум) гради ојачана плоча која може да издржи урушавање 

објекта. 

 

 

12. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању, 

пројектовању, грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних 

површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и 

интелектуалне карактеристике или године старости осигурава несметан приступ, 

кретање, коришћење услуга, боравак и рад. 

 

С обзиром на то да се на предметном простору могу очекивати и корисници са 

посебним потребама неопходно је обезбедити услове за несметано кретање истих у 

простору, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања 

и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15). 

 

У том контексту треба предвидети пешачке стазе са рампама (одговарајућег нагиба и 

ширине) на местима денивелације између разних категорија саобраћајних површина. Из 

истих разлога, обезбедити и одређени минимални број паркинг места за хендикепирана 

лица на планираним паркинг површинама (у оквиру грађевинских парцела). 

 

Поред ових мера, приликом израде одговарајуће пројектно техничке документације за 

поједине грађевинске објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту 

инвалидних лица у самим објектима, као што су прилагођавање улазне партије и 

омогућавање несметане комуникације унутар објекта. 
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13. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 

Предметне парцеле у границама обухвата Плана имају постојеће прикључке на јавну 

комуналну инфраструктуру.  

 

 Постојећи степен комуналне опремљености грађевинског земљишта на предметној 

локацији: 

 прикључак на јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу,  

 прикључак на јавну водоводну мрежу,  

 прикључак на канализациону мрежу, 

 прикључак на термоенергетску мрежу, 

 прикључак на електронско-комуникациону мрежу. 

 

Током израде Плана прибављени су и претходни услови надлежних ЈКП.  

 

Након израде идејних пројеката (за изградњу, реконструкцију, адаптацију), за потребе 

издавања локацијских услова, предметне грађевинске парцеле су адекватно 

инфраструктурно опремљење. 

 

Оно што је неопходно реализовати је адекватно саобраћајно решење: 

 приступ на јавну саобраћајну површину. 

 

Овим Планом предвиђена је реализација приступне саобраћајнице како би се омогућио 

адекватан приступ комплексу пословних садржаја. 

 

Код издавања грађевинских дозвола поступати по условима надлежних комуналних 

предузећа, односно дистрибутера. 

  

 

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ РАДНА ПОВРШИНА 
(КОМПЛЕКС ПОСЛОВНО УСЛУЖНИХ САДРЖАЈА) 

 

Општа правила грађења за простор у обухвату Плана су следећа: 

 При пројектовању конструкције објекта високоградње придржавати се норматива 

дефинисаних Правилником за грађевинске конструкције („Службени гласник РС“, бр. 

89/18, 52/20 и 122/20), за изградњу објеката на сеизмичком подручју за VII-VIII 

степен интензитета према ЕМС-98. 

 За потребе пројектовања и изградње објеката у оквиру обухвата Плана, а ради 

дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације 

обавезно извршити примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања.  

 Поштовати прописане услове заштите који се односе на заштитне зоне око 

инфраструктуре. 

 Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне 

средине у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 

бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-

др. закон). 

 У циљу заштите археолошког наслеђа обавезно је прибављање услова и мера 

заштите од Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица пo сваком 

захтеву Инвеститора за изградњу. 

 Обавезан је константан археолошки надзор од стране стручне службе Завода за 

заштиту споменика културе Сремска Митровица приликом извођења земљаних 

радова на катастарским парцелама 2994, 2995 и 2996 КО Врдник. 

 Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете извођач радова je дужан да одмах, без 
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одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у 

Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи не оштети и да 

се сачува на месту и у положају у коме je откривен. 

 Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 

минерали, кристали и др.), а која би могла представљати заштићену природну 

вредност, налазач је дужан да то пријави надлежном Министарству у року од осам 

дана од дана проналаска и да предузме мере њихове заштите од уништења, 

оштећивања или крађе. 

 При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од 

пожара. 

 Јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се 

пројектовати и градити у складу са Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано 

кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 

гласник РС“, број 22/15). 

 Објекат високоградње у зависности од врсте и намене, мора бити пројектован, 

изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска 

својства. 

 За објекте са делатностима које су под санитарним надзором (објекти дефинисани чланом 

8. Закона о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04): здравствена 

делатност, промет животних намирница и предмета опште употребе, јавно снабдевање 

становништва водом за пиће, угоститељска делатност, пружање услуга одржавања 

хигијене, неге и улепшавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција, 

којима се нарушава интегритет коже, социјална заштита, васпитно-образовна делатност, 

као и делатности културе, физичке културе, спорта и рекреације и јавног саобраћаја), 

важе општи услови дефинисани Правилником о општим санитарним условима које морају 

да испуне објекти који подлежу санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 47/06). 

 Гараже градити у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража 

за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ“, број 31/05). 

 Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза. 

 Уз примену правила грађења дефинисаних овим Планом, реконструкција и доградња 

постојећих објеката је дозвољена под условом да се тиме не нарушавају 

урбанистички индекси и други параметри дефинисани Планом. 

 Постојећи, легално изграђени објекти, који су у супротности са наменом површина 

утврђеном овим Планом, могу се, до привођења простора планираној намени, 

санирати, адаптирати и реконструисати у склопу постојећег габарита и волумена 

објекта, у обиму неопходном за побољшање услова живота и рада. 

 На грађевинским парцелама обезбедити простор за постављање контејнера (канти) 

за комунални отпад. Бетонирани простор за контејнере на парцели лоцирати тако да 

се омогући лак приступ комуналне службе, а у складу са условима заштите животне 

средине. 

 

 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ РАДНA ПОВРШИНA ПО НАМЕНИ 

ПОВРШИНА 
 

2.1.  КОМПЛЕКС ТЕРЦИЈАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ – ПОСЛОВНО УСЛУЖНИ 
САДРЖАЈИ  

 

Врста и намена објеката и компатибилне намене објеката који се могу градити, 

односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена. 

 

На грађевинској парцели намењеној комплексу пословно услужних садржаја задржава 

се постојећи објекат, као главни објекат. Уз могућност реконструкције и доградње 

постојећег објекта даје се могућност изградње и другог објекта у циљу правилне 

организације и адекватног функционисања комплекса, уз примену урбанистичких 

параметара (правила уређења и грађења дефинисаних за радне површине), као и 
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делатности која не угрожава становање (у непосредној близини) и под условом да су 

обезбеђени услови заштите животне средине.  

 

Поред реконструкције постојећег објекта и радних површина могуће је планирати и 

њихово проширење. 

 

У склопу основног насељског ткива (становање) могу се градити и развијати они 

капацитети чија технологија рада нема негативних утицаја на животну средину, 

заштићена природна и непокретна културна добра, који нису у колизији са планираном 

преовлађујућом наменом зоне и парцеле на којој се гради, уз услов да просторне 

могућности парцеле (индекс изграђености, индекс заузетости, приступ јавној 

саобраћајници и сл.) то дозвољавају. 

 

У оквиру грађевинске парцеле планиране за појединачни радни комплекс дозвољена је 

изградња: пословних, пословно – услужних и угоститељских објеката, као и у 

комбинацији (пословно-услужно-угоститељски, пословно- угоститељски, пословно- 

услужни, итд.).   

 

Уз главни објекат на грађевинској парцели комплекса у радној зони дозвољена је 

изградња помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, 

потпорни зид и сл. 
 

Није дозвољена изградња економских објеката, производних и складишних објеката 

(осим одређених објеката занатства), нити бављење делатношћу која буком, штетним 

гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин може угрозити 

квалитет становања (као што су: ливнице, отпади, млинови, мешаоне сточне хране, 

силоси и слично). 
 

Пословне делатности које се могу дозволити у оквиру комплекса пословних објеката су 

из области трговине на мало, угоститељства, туризма и услужних делатности, као и 

производног и услужног занатства мањих капацитета, ако не угрожава становање у 

окружењу и ако су обезбеђени услови заштите животне средине. 

 

Трговина на велико, производне и складишне делатности у оквиру површина 

намењених комплексу нису дозвољене, нити бављење делатношћу која буком, штетним 

гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин може угрозити 

квалитет становања. 

 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, 

минимална и максимална површина грађевинске парцеле 

   

Величина парцеле намењене изградњи пословних садржаја мора бити довољна да 

прими све садржаје који су условљени конкретном наменом, као и пратеће садржаје, уз 

обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и степена заузетости земљишта. 

Планираном парцелацијом и препарцелацијом предлаже се формирање нове парцеле, 

оптималне површине, за адекватно фунционисање терцијалних делатности, од око  

3400,00m2. 

 

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

парцеле 
 

Грађевинске линије су приказане на граф. прилогу бр. 2.3. Регулациони план са 

аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије и спратност 

објеката. 

 

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 

 

Објекти могу да се граде као слободностојећи.  
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Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег 

објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 м. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 

Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одводњавање 

атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на 

којој се гради објекат. 
 

Основни пословни објекат у комплексу се задржава, са могућношћу реконструкције и 

доградње: максимална спратност П+2 (приземље+две етаже). У оквиру овог објекта 

дозвољена је изградња простора за гаражирање возила.  
 

На истој грађевинској парцели, осим главног објекта, може се градити: 

- пословни, пословно-услужни, угоститељски, итд. објекат, под условом да су испуњени      

сви урбанистички услови прописани овим Планом, 

- помоћни: гараже, остава, складиште (трговина на мало, итд.), 

до прописаног максималног индекса заузетости. 

 

Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од h=2,2 м. Ограда 

на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно 

комбинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на 

подзид висине  максимално 0,2 м а код комбинације, зидани део ограде не може бити 

виши од 0,9 м. 

 

Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација 

зидане и транспарентне  ограде и зиданом оградом до висине максимално 1,8 м. Врата 

и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије. 

 

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

 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз 

услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је 

обезбеђена проточност саобраћаја. 

 

Гаража, као засебан помоћни објекат, може се предњом фасадом поставити на 

регулациону линију, уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште 

и да се врата гараже отварају око хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже. 

 

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

 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 

  

Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у радној зони са 

платоима и саобраћајницама је 2,1. 

 

Максималан дозвољен степен заузетости грађевинске парцеле је 70 %. 

 

Највећа дозвољена  спратност 

 

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

спратности: 

 Пословни, пословно-услужни, угоститељски: макс. П+2 (приземље+две етаже); 

 Производни (производно и услужно занатство, мањих капацитета): П (приземље); 

 Складишни (трговина на мало): П (приземље), евентуално П+1 (приземље+једна 

етажа). 

 

Изградња помоћног објекта - остава дозвољена је максималне спратности П 

(приземље). 
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Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки 

прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 м са минималним 

унутрашњим радијусом кривине од 7,0 м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5м. 

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

условима: 

 минимална ширина саобраћајнице је 3,5 м са унутрашњим радијусом кривине 5,0 

м, односно 7,0 м тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због 

противпожарних услова 

 за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 

обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 м х 5,0 м, за теретно 

возило минимално 3,0 м х 6,0 м, односно у зависности од величине теретног 

возила). 

 

Грађевински елементи објеката и заштита суседних објеката 

 

Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се 

нарушити животна средина.  

 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на делу 

објекта вишем од 2,5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 онда се она 

поставља на грађевинску линију. 

 

Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи 

грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада) и то: 

 транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 

2,0 м по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 м, 

 платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 м од 

спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5 м, 

 конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 2,5 м. 

 

Одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 

грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

 

Уз источну, али и северозападну границу парцеле формирати ободне зелене површине 

које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Овај 

зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би буку и 

задржао издувне гасове и прашину. 

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

 

Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и 

концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и 

декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних 

објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и 

заштита паркинг простора од утицаја сунца. 

 

Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у оквиру 

парцеле на којој се гради. 

 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

 

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, 

на традиционалан или савременији начин. 

 

Обавезна је израда косог крова а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са 

више кровних равни. 
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Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона а кровни 

покривач у складу са нагибом крова. 

 

Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора или од фасадне 

опеке. 

 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 

успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле тј. 

радног комплекса. 

 

Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката 

 

Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 

условима: 

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

овим Планом, 

 реконструкција постојећег објекта може се дозволити ако се извођењем радова на 

објекту неће нарушити услови дати овим Планом, 

 ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог 

Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта. 

 

Потпорни зид 

 

Неопходно је у делу пословно услужног комплекса изградити потпорни зид, обзиром на 

конфигурацију терена (висинску разлику). Димензије потпорног зида разрадиће 

се идејним и главним пројектима.  

 

 

2.2. УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Услови за уређење зелених и слободних површина јавног коришћења дефинисани су у 

поглављу „I Правила уређења“, у тачки „7. Коридори, капацитети и услови за уређење 

и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у подтачки 

„7.6.2.  Услови за уређење зелених површина ограниченог коришћења“. 

 

 

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 

За подручје обухвата Плана нема детаљних података о инжењерско-геолошким 

истраживањима.  
 

Основну геолошку грађу терена насеља Инђија чини лес, састављен од више лесних 

складова. Дебљина лесног слоја варира и креће се од 10 m до 20 m. Лес је специфична 

прашинаста творевина еолског порекла, са доста уједначеним гранулометријским 

саставом. Услед велике порозности и пропустљивости леса, на лесној тераси се осећа 

одсуство површинске акумулације вода. Носивост сувог леса неоштећене структуре је 

велика и креће се између 1,5-2 kg/cm2. На основу наведеног може се закључити да 

подручје обухвата Плана има релативно повољну геомеханичку структуру, без 

изразитијих просторних ограничења. 
 

Према расположивим сазнањима, предметно подручје не располаже минералним 

богатством значајним за експлоатацију и истовремено представља недовољно 

истражено подручје и у том контексту нема ограничења за изградњу објеката. 
 

На територији обухвата Плана не налази се лежиште геотермалних вода. Насеље није 

угрожено од штетног дејства високих нивоа подземне воде, односно већи део општине 

Инђија је са дубоким нивоом воде I издани. Са инжењерско-геолошког аспекта овакви 

терени су оцењени као најпогоднији за урбанизацију, без ограничења у коришћењу, 

али уз уважавање локалних инжењерско-геолошких карактеристика терена.  
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Према постојећој геолошко-геотехничкој документацији, коришћеној при изради Планова 

вишег реда, нису регистровани морфолошки облици који указују на процес клизања. 

На предметном простору се налази стабилан терен чије апсолутне коте износе од 103–

115 мнв. 
 

Изградња објеката мора бити пројектована и изведена према свим условима 

противпожарне и сеизмичке заштите (VII-VIII степен сеизмичког интензитета према ЕМС-

98), што подразумева примену одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, 

спратност објеката и др., као и строго поштовање и примену важећих законских прописа 

за пројектовање и градњу објеката у сеизмичким подручјима. 
 

Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе 

просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских и других 

објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или 

санације, као и других карактеристика геолошке средине. 
 

Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат 

о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима. 

 

 

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 

 

Израда пројекта парцелације, односно препарцелације неопходна је ради формирања 

нових грађевинских парцела, за површине јавне намене, као и за површине остале 

намене. Предлог препарцелације дат је у граф. прилогу бр. 2.4. 

 

Израда урбанистичког пројекта могућа је у случајевима предвиђеним Планом генералне 

регулације насеља Инђија („Службени лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11 и 

„Службени лист општине Инђија“, број 18/19), као и по захтеву инвеститора. 
 

Није предвиђена израда урбанистичко-архитектонског конкурса за простор у обухвату 

Плана. 

 

Детаљна разрада планираних садржаја реализоваће се израдом идејних пројеката за 

све планиране садржаје. 

 

 

5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И 
КАПАЦИТЕТА 

 

Планом детаљне регулације постигнути су следећи урбанистички параметри: 

Површине намењене раду – пословно услужним садржајима, заузимају 30,66% укупне 

површине у обухвату Плана. 

 

Улични коридори (главне насељске саобраћајнице, приступне саобраћајнице, колско 

манипулативних и паркинг површина) заузимају 37,09% укупне површине у обухвату 

Плана. 

 

 

6. ПРИМЕНА ПЛАНА 
 

Могућа је етапност (фазност) реализације Плана – потребном пројектно техничком 

документацијом ће се дефинисати обим изградње у свакој од планираних етапа. 

 

Спровођење Плана вршиће се фазно: 

 израдом пројеката препарцелације, 
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 издавањем локацијских услова, грађевинских дозвола и решења о одобрењу 

извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола за објекте и радове за 

које су овим Планом утврђена правила уређења и грађења (директно спровођење). 

 

Закони и подзаконска акта који су наведени у Плану су важећи прописи, а у случају 

њихових измена или доношења нових, примениће се важећи пропис за одређену 

област уколико нису у супротности са овим Планом. 
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В) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
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Г) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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1. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела блока 1 у Инђији чији је саставни 

део Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана 

детаљне регулације дела блока 1 у Инђији на животну средину 
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2. Програмски задатак за израду Плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 1 У ИНЂИЈИ 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Прибављени подаци и услови за израду Плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































































ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 1 У ИНЂИЈИ 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Прибављене и коришћене подлоге за израду Плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 1 У ИНЂИЈИ 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Извештај о обављеном раном јавном увиду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 1 У ИНЂИЈИ 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Извештај о обављеној стручној контроли од дана 05.07.2022. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 1 У ИНЂИЈИ 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Извештај о обављеној стручној контроли од дана 25.08.2022. године 
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