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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДЕЛА БЛОКА 42 У ИНЂИЈИ 
 
 

- Елаборат за рани јавни увид– 
 

 
IТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације дела блока 42 у Инђији, (у даљем тексту: План) 
приступило се на основу Одлуке о израдиПлана детаљне регулације дела блока 42 у 
Инђији (''Службени лист општине Инђија'' број13/22) (у даљем тексту: Одлука) коју је 
Скупштина општине Инђија донела на седници одржаној 21.октобра  2022. године, а на 
иницијативу Инвеститора ''SPVLUXURYCOMPLEXCENTARD.O.O.'', Царице Милице 18, 
Инђија. 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлукомобухваћен је део блока 42 између спољашњерегулације улица: 
Војводе Степе, Југ Богдана, Вука Караџића, Београдске и западне границе катастарских 
парцела 2477, 2478/4, 2478/1 и 2478/3 К.О. Инђија. Границом плана обухваћене су 
катастарске парцеле број: 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485/2, 2486/1, 2492, 
2494, 2496/1, 2497/1, 2498, 2499, 2500/1, 2501, 2502/1, 2502/2, 2503/1, 2503/2, 2503/3, 
2504, 2505, 2508/2, 2509/1, 2509/2, 2510/1, 2513, 2515, 2516/1, 2516/2, 2516/3, 2517/2, 
2517/3, 2518/1, 2518/2, 2518/3, 2518/4, 2519/1, 2519/2, 7940 и делови катастарских 
парцела број: 2520, 2551, 3631/1 и 3647, све К.О. Инђија. 
 
Укупна површина подручја обухваћена границом Планомизноси око 7.3575ha. Коначна 
граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана. 
 
У случају неслагања текстуалног дела и катастарско-топографске подлоге, важе 
подаци са катастарско-топографске подлоге.  
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 
 орто-фото снимак 
 катастарско-топографски план у Р 1 : 1000. 
 
Предложена граница Плана приказана јена свим графичким прилозима овог елабората. 
 
Шире окружење приказано је на графичком прилогубр. 1: ''Шираситуација са границом 
Плана на ортофото снимку''.  
 
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
Плански основ за израду Плана садржан је у Плану 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) (у даљем тексту: План генералне регулације). 
 
Према подацима из Плана генералне регулације, у оквиру предложеног обухвата, 
планиранeсу централне активности. За блок 42 наводи се да је намењен ценралним 
функцијама (управа, администрација, образовање, култура, пословање, 
вишепородично становање) као за и спортско рекреативним површинама које су ван 
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обухвата овог Плана. Део блока припада просторно-културно-историјској целини 
центар Инђија, која је евидентирана као непокретно културно добро. Такође у оквиру 
блока су присутни и појединачни споменици културе – евидентирана непокретна 
културна добра (објекти грађанске архитектуре).  Заштиту споменика културе  вршити 
према правилима заштите непокретних културних добара из Плана генералне 
регулације. Пре даљег уређења простора обавезна је даља урбанистичка разрада, 
односно израда плана детаљне регулације и урбанистичких пројеката. Санацију, 
реконструкцију и доградњу постојећих објеката је могуће вршити на основу услова 
датих Планом генералне регулације као и услова надлежног завода за заштиту 
споменика културе.  
 
Намена: зона центра 
 
Део блока уз улицу Војводе Степе 
Индексзаузетости: max. 50% 
Индекс изграђености: max. 1.6 
Спратност објеката: max. П+3+Пк 
 
Део блока уз улице Београдску, Вука Караџића и Југ Богдана 
Индекс заузетости: max. 40% 
Индекс изграђености: max. 1.2 
Спратност објеката: max. П+2+Пк 
 

Урбанистички показатељи Становање великиих густина 
Густина насељености 350-500 ст/ha 

Индекс искоришћености 
-мах 2,4  
-(у зони центра и уз улицу Краља Петра I 
max. 3,2) 

Степен изграђености мах 70% 
 

% зеленила 
- мин 10% за компактне блокове 
- мин 20% за отворене и  
  полуотворене блокове 

 
За зону вишепородичне стамбене изградње максимални индекс заузетости је 
70% а индекс изграђености у зони центра, коме припада и блок 42,  је 3.2. 
 
Изградња сутерена могућа ако не постоје сметње  геомеханичке и хидротехничке 
природе.  
 
Градски центар Инђије у постојећој ситуацији чини улица Цара Душана и Војводе 
Степе, са ка њој оријентисаним деловима блокова 26, 28, 38, 41, 42 и 44 и блок број 
43. Трнутно је то једини градски центар, оформљен око историјског језгра насеља, на 
простору изградње првих јавних објеката у Инђији.  
 
Планом генералне регулације успостављена је нова хијерархија центара према 
карактеру и нивоу ''централитета'' функција у њима, према којој се центри деле на: 

a) примарни градски центар 
b) секундарни градски центар 
c) специјализовани центри. 

 
Блок 42 је планиран у оквиру примарног градског центра, за који су дефинисали 
следећи циљеви: 

- заштита евидентираних непокретних културних добара 
- унапређење и заштита амбијенталних вредности овог простора 
- елиминација садржаја непримерених овој зони 
- увођење садржаја који ће повећати степен атрактивности овог подручја 
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- елиминација непотребног моторног саобраћаја и његово преусмеравање на 
ободне делове центра, обезбеђење потребног простора за моторни саобраћај у 
мировању 

- формирање пешачке зоне у центру која ће преко пешачко-бициклистичких алеја 
повезати га са осталом деловима града 

- озелењавање зоне центраса примарним циљем подизања амбијенталних 
вредности и обезбеђења безбедног кретања пешака.  

 

  
Слика 1: Графички прилог 2 Плана генералне регулације: ''Преовлађујућа намена простора са поделом на 
функционалне целине (зоне) са приказом предложене границе планског обухвата 
 
Извод из Плана генералне регулацијeje саставни део документације овог Елабората. 
 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

4.1. Постојећа планска документација 

Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
Предметно подручје покривено је Планом детаљне регулације за блок бр. 42 у 
Инђији(''Службени лист општинaСрема'' број14/2009). 
 
Планом детаљне регулације за блок бр. 42 у Инђији, aу границама овог Плана, 
планиране су следеће зоне:  

- зона централних садржаја (до Су+П+4) 
- зона стамбене и пословне намене (Су+П+2 до Су+П+6) 
- зона породичног становања (до П+1+Пк) и 
- зона уличних коридора, паркинг површина, пешачких стаза и платоа. 

 
За простор у обухвату Плана макс. степен заузетости, макс. индекс  искоришћености 
(изграђености) и макс. спратност објеката су:  
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Део блока уз улицу Вука Караџића 
Индекс заузетости: max. 50% 
Индекс изграђености: max. 1.0 
Спратност објеката: max. П+1+Пк 
 
Део блока уз улицу Војводе Степе 
Индекс заузетости: max. 50% 
Индекс изграђености: max. 3.2 
Спратност објеката: max. П+6 (П+5+Пк) 
 
Део блока уз улицу Београдску 
Индекс заузетости: max. 50% 
Индекс изграђености: max. 2.0 
Спратност објеката: max. П+3 (П+2+Пк) 
 
Део блока уз улицу Југ Богдана 
Индекс заузетости: max. 50% 
Индекс изграђености: max. 3.2 
Спратност објеката: max. П+5 (П+4+Пк) 
 
Стамбени комплекси 
Индекс заузетости: max. 50% 
Индекс изграђености: max. 3.2 
Спратност објеката: max. П+6 (П+5+Пк) 
 
Услови спратности за стамбене комплексе важе за унутрашњост блока, а за уличне 
објекте важе услови дати за конкретну улицу.  
 
Урбанистички параметри планираним Планом детаљне регулације за блок бр. 42 у 
Инђији, спратност и индекс искоришћености, су у складу са оним дефинисаним Планом 
генералне регулације насеља Инђија, за зону центра. 
 
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
 
За блок 43, који се граничи са предметним блоком, нa снази је План детаљне 
регулације блока број 43 у Инђији (''Службени лист општинaСрема'' број  42/2009). 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем стању издвајају се површине за: 

 земљиште јавне намене 
- саобраћајнице 

 земљиште остале намене 
- вишепородично становање са централним функцијама 
- вишепородично становање 
- породично становање 
- централне функције 
- неизграђено грађевинско земљиште 
- изграђено грађевинско земљиште доминантно ван функције 
- парцела у изградњи. 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогубр. 2: 
''Постојеће коришћење земљишта'' Р 1: 1000.  
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Површине за вишепородично становање са централним функцијама 
 
Површине намењене вишепородичном становању са централним функцијама заузимају 
површину око 1.2440ha. Ова зона се састоји од укупно три катастарских парцела на 
којима је,у улици Југ Богдана,изграђено више објеката различитеспратности (од П+1-
П+5+Пк). Објекти немају јединствену грађевинску линију према регулацији, а налазе 
се или на регулацији или на различитом растојању од ње.   
Када су на регулацији, у приземљу објеката налазе се и централни садржаји, 
доминантно трговинске намене. Објекти су релативно нови и доброг бонитета. Парцеле 
су различите величине, од 2986m2 до 6286m2.Индекс заузерости је у распону 41.46%-
51.67%, а просечни индекс зоне је 47.98%. У оквиру ове зоне незастрте зелене 
површине су заступљене у минималном проценту, или их уопште и нема.  
Ова зона заузима 22.35% површине блока у границама плана, односно 16.91% 
површине Плана.  
 

 

Улица Југ Богдана  Унутрашњост блока 
 

 
Унутрашњост блока  Унутрашњост блока 
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Улица Југ Богдана  Улица Југ Богдана 
 
Површине за вишепородично становање  
 
Површине намењене вишепородичном становању заузимају површину око 0.3286ha. 
Ова зона се састоји од катастарске парцеле 2494 у улици Београдској на којој су 
изграђена два стамбена објекта спратности П+3. Објекти су повучени у односу на 
регулациону линију.  
Индекс заузерости износи 41.15%.Осим стамбених објеката на парцели се налази 
приземна гаража и трафо станица, као интерна саобраћајница и паркинзи. Скоро цела 
површина парцеле је застрта и без зелених површина, осим неколико паркинг места 
које имају растер плоче.  
Ова зона заузима 5.9% површине блока у границама плана, односно 4.46% површине 
Плана.  
 

 

 

 
Улица Београдска  Улица Београдска 
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Унутрашњост блока  Улица Београдска 
 
Површине за породично становање  
Површине намењене породичном становању заузимају површину од око 1.0070ha. Ова 
зона се састоји од укупно двадесттрикатастарске парцеле, од којих је већина, њих 
дведест једна, у улицама Вука Караџића и Београдској. Објекти су спратности П-
П+1+Пк, а највећи број објеката приземан. Различите су старости и бонитета, 
доминантно на регулацији. Поред стамбеног објекта, на парцелама се налазе и 
помоћни објекти. Парцеле су различите величине, од 154m2- 1502m2.Индекс заузерости 
је у распону 8.82%-77.67%, а просечни индекс зоне је 45.61%. У оквиру појединачних, 
већих парцела налазе се неговане зелене површине, док су мање парцеле у 
потпуности застрте.  
Ова зона заузима 18.09% површине блока у границама плана, односно 13.69% 
површине Плана.  
 

 

 

 

Улица Вука Караџића  Улица Београдска 

 

 

 

Улица Београдска  Улица Београдска 
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Улица Вука Караџића  Улица Београдска 
 
Површине за централне функције  
Површине са централнимсадржајима обухватајучетири катастарскепарцеле и 
имајуповршину од 5621m2. Објекти суспратности П+2 –П+3.Парцеле су различите 
величине, од 893m2 - 2136m2. Индекс заузерости је у распону 26.64%-54.00%, а 
просечни индекс зоне је 38.41%. Ова зона заузима 10.10% површине блока у 
границама плана, односно 7.64% површине Плана. 
 

 

 

 
Улица војводе Степе  Улица Југ Богдана 

 

 

 
Унутрашњост блока  Улица војводе Степе 
 
Неизграђено грађевинско земљиште 
Неизграђено грађевинко земљиште заузима површину од 0.4155haи обухвата девет 
катастарских парцела, од којих се осам налази у унутрашњости блока и немају приступ 
јавним саобраћајницама. То су највећим делом неодржаване зелене површине. 
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Неизграђено грађевинско земљиште заузима 7.46% површине блока у границама 
плана, односно 5.65% површине Плана.  
 

 

 

 
Улица Вука Караџића  Улица Вука Караџића 

 

 

 
Унутрашњост блока  Унутрашњост блока 
 
Изграђено грађевинско земљиште доминантно ван функције 
Изграђено грађевинско земљиште доминантно ван функције има површину од 1.9019ha 
и обухвата катастарску парцелу 2479 К.О. Инђија. То је бивши комплекс крзнаре, у 
оквиру кога се налази већи број објекта, спратности П+0, од којих су неки потпуно 
урушени. Индекс заузетости зоне је 36.83%. У северном делу парцеле, према улици 
Војводе Степе, налази се више објекта породичног становања са локалима, који су 
делимично у функцији. Ова зона заузима 34.17% површине блока у границама плана, 
односно 25.85% површине Плана.  
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Унутрашњост блока  Унутрашњост блока 
 

 
Унутрашњост блока  Унутрашњост блока 

 

 

Унутрашњост блока  Унутрашњост блока 
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Улица Београдска  Улица Београдска 

 

 

 
Улица војводе Степе  Улица војводе Степе 

 

 

 

Унутрашњост блока  Унутрашњост блока 
 
 
Парцела у изградњи 
Парцела у изградњи има површину од 0.1072ha и обухвата катастарску парцелу 
2482/1К.О. Инђија. На њој се реализује стамбени објекат спратности П+4. Парцела у 
изградњи заузима 1.93% површине блока у границама плана, односно 1.465% 
површине Плана.  
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Унутрашњост блока  Унутрашњост блока 

 

 

 
Улица војводе Степе  Унутрашњост блока 
 
 
Зелене површине 
У оквиру Плана нема парцела јавних зелених површина. У пешачкој зони, у улици 
Војводе Степе,   као и у улици Југ Богдана налази се неговани дрвореди, а у улицама 
Вука Караџића и Београдској зелене баштице са појединачним примерцима високих 
лишћара. Веће неуређене зелене површине налазе се у оквиру бившег комплекса 
крзнаре. Генерално, у оквиру границе плана приметан је мањак зелених незастртих 
површина. 
 

 

 

 
Улица војводе Степе  Улица Југ Богдана 
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Унутрашњост блока  Улица Београдска 
 
Објекти и комплекси јавних служби 
У оквиру границе плананалази се објекат Поште, у оквиру кога је и експозитура банке, 
на осталом земљишту у власништву државе. Део парцеле 2484, према улицама Војводе 
Степе и Југ Богдановој, користи се као уређен сквер и проширење пешачке зоне, са 
мобилијаром и зеленилом(једно дрво лишћара и једно четинара и више мањих 
баштице са ниским зеленилом). 
 

 

 

 
Објекат поште и банке  Објекат поште и банке 
 
 
4.3. Постојеће саобраћајне површине 
 
Подручје обухваћено Планом се ослања на улице Војводе Степе, Југ Богдана, Вука 
Караџића и Београдску. Улица Војводе Степе је део пешачке зона центра Инђије, док 
остале три улице имају ранг саобраћајница другог реда. У улици Југ Богдана 
реализован је већи број паркинг места (косо, уптавно и подужно паркирање), у оквиру 
тротоара саобраћајнице.  Ширина регулације Војводе Степе је око 25m, Југ Богданове 
око 19m, Вука Караџића 11-13m и Београдске 21-22m. Постојеће саобраћајнице имају 
површину од 1.7915ha. 
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе 
 
У ободним улицама, Војводе Степе, Југ Богдана, Вука Караџића и Београдској. налази 
се мрежа инфраструктурних водова, која напаја околне блокове (електромрежа, 
водовод, канализација, тт и гас). 
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5. ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 
ИЗГРАДЊЕ 
 
Највећи потенцијал простора су: 

 парцеле за нову изградњу (неизграђено грађевинско земљиште и изграђено 
грађевинско земљиште доминантно ван функције); 

 локација блока у централној зони а поготово дела блока који се ослања на 
пешачку улицу; 

 парцеле на којима је могућа трансформација простора и изградња објеката 
већег капацитета.  

Ограничење простора су: 
 велики недостатак уређених зелених незастртих површина на парцелама остале 

намене и 
 недовољан број паркинг места за кориснике блока 

 
Заштита просторана која ће се посебна пажња обратити у фази израде Нацрта плана је 
дефинисање планског решења у складу са условима надлежних институција. 
 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине 
Општинске управе општине Инђија је донело Решење о неприступању 
израдиИзвештаја  о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације дела блока 
42 у Инђији на животну средину, под број 35-206/2022 –IVод 29.09.2022. године.  
 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Општи циљеви израде овог плана идентични су са циљевима који су дефинисани 
Планом генералне регулације насеља Инђија и који су наведени у одељку 2, страна 6, 
овог плана. Као додатни циљеви Плана који се ради за део блока 42, који представља 
просторну и функционалну целину, је стварање планског основа зарационалну 
трансформацију простора, увођење централних садржаја и изградњу вишепородичних 
стамбених објеката. Циљ израде Плана је и дефинисање површина јавнe и остале 
намене и утврђивање правила уређења и грађења предметног простора у складу са 
планираним капацитетима изградње.  
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
Површине јавне намене: 

 саобраћајне површине 
 
Површине осталих намена: 

 површине за вишепородично становање и централне функције 
 површине за вишепородично становање и 
 површине за породично становање 
 површине за централне функције 
  

Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: 
''Предлог планиране намене површина'' Р 1 : 1000. 
 
7.1.1.  Површине јавне намене 
 
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 
У граници плана планирана нема парцела јавне намене за објекте и комплексе јавних 
служби. Јавни објекат поште налази се на земљишту остале намене у власништву 
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државе, као што је то и у постојећем стању, а према подацима из Републичког 
геодетског завода. 
 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
У складу са Планом генералне регулације, задржавају се околне саобраћајнице у 
постојећим регулацијама. 
Решење инфраструктуре ћебити дефинисано кроз сарадњу са надлежним јавним 
комуналним предузећима у фази израде Нацрта плана. 
 
7.1.2. Површине остале намене 
 
Све површине остале намене у оквиру граница Плана планиране су за: 

 централне функције и 
 становање 

 вишепородично становање са централним функцијама (Свц) 
 вишепородично становање (Св) и  
 породично становање (Сп). 

 
Са становањем су компатибилни различити комерцијални садржаји (трговина, 
пословање, култура, спорт, образобање, зеленило).  
 
Планиране површине за вишепородично становање са централним 
функцијама (Свц) 
Вишепородично становање са централним функцијама планирано је на парцелама уз 
улице Војводе Степе и Југ Богдана, као и на парцелама у средишту блока који се 
наслањају на уличне. У приземљу објеката према овим саобраћајницама обавезне су 
компатибилни централни садржаји (трговина, пословање, култура, спорт, 
образовање).Могуће је и да цео објекат има компатибилну намену. Вишепородично 
становање са централним функцијама планирано је на 3.6156ha. 
 
Планирани урбанистички параметри у зони Свц: 

 индекс заузетости парцеле ("З") је до 60%, 
 планирана спратност објеката износи П+3+Пк/Пс-П+6, 
 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин.40% / минимални 

проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних 
објеката и/или делова подземних објеката) износи 5%. 

 
Планиране површине за вишепородично становање (Св) 
Вишепородично становање планирано је на парцелама уз Београдску улицу, као и на 
делу парцелама у средишту блока које се наслањају на предметне уличне парцеле. 
Осим становања могуће су и становању компатибилне намене, а могуће је и да цео 
објекат има компатибилну намену. Вишепородично становање планирано је на 
0.9757ha. 
 
Планирани урбанистички параметри у зони Св: 

 индекс заузетости парцеле ("З") је до 60%, 
 планирана спратност објеката износи П+3+Пк/Пс-П+5+Пк/Пс, 
 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин.50% / минимални 

проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних 
објеката и/или делова подземних објеката) износи 10%. 

 
Породично становање (Сп) 
Породично становање планирано је највећим делом на парцелама у улици Вука 
Караџића и парцелама у средишту блока које се наслањају на уличне парцеле. 
Планира се трансформација и осавремењавање постојећег стамбеног фонда, а такође 
је могућа и изградња компатибилних намена. Са породичним становањем су 
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компатибилни комерцијални садржаји из области трговине и услужних делатности које 
не угрожавају животну средину и не стварају буку. На појединачним парцелама 
компатибилна намена може бити заступљена 100%.Породично становање планирано је 
на 0.5019ha 
 
Планирани урбанистички параметри у зони Сп: 
 индекс заузетости парцеле ("З") је до 50%, 
 максимална планирана спратност објеката износи П+1+Пк/Пс, 
 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин.50% / минимални 

проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 
и/или делова подземних објеката) износи 15%. 

 
Централне функције (Ц) 
Централне функције планиране су на три постојеће парцеле исте намене у улици 
Војводе Степе. Компатибилне намене су из области културе и образовања али не и 
становања.  
 
Планирани урбанистички параметри у зони Ц: 
 индекс заузетости парцеле ("З") је до 60%, 
 максимална планирана спратност објеката износи П+4+Пк/Пс, 
 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин.40% / минимални 

проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 
и/или делова подземних објеката) износи 5%. 

 
 
7.2. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ha) % 
планирано 

(ha) % 

Саобраћајнице  1.7915 24.35 1.7915 24.35 
Вишепородично становање и централне 
функција Свц 1.2440 16.91 3.6156 49.14 

Вишепородично становање 0.3283 4.46 0.9757 13.26 
Породично становање 1.0070 13.69 0.5019 6.82 
Централне функције 0.5621 7.64 0.4728 6.43 
Неизграђено грађевинско земљиште 0.4155 5.65 0 0 
Изграђено грађевинско земљиште 
доминантно ван функције 1.9019 25.85 0 0 

Прцела у изградњи 0.1072 1.46 0 0 
УКУПНО 7.3575 100 7.3575 100 

Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 

 
 

  
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 

површина плана 7.3575hа 7.3575hа 

БРГП становања 49848m2 114523m2 

БРГП комерцијалних садржаја 10064m2 16520m2 

БРГП укупно 59912m2 131043m2 

бр. станова 623 1431 

бр. становника 1869 4293 
Табела процењене планиране БРГП       
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ВИШЕГ РЕДА 

Намена Зона 
''З''- индекс 
заузетости 
парцеле 

Макс. спратност 
мин. % 
зелених  

површина 

"И"                                     
макс.  

индекс 
изграђеност
и парцеле 

 

"З"                                      
макс. 

индекс 
заузетости 
парцеле 

"Ц"  макс.  
спратност 

мин. % 
зелених  

површина 

 Свц 60% П+3+Пк-П+6 5% 3.2 70% П+3-П+6 10% 
Св 60% П+3+Пк/ПС-

П+5+Пк/Пс  
10% 

Сп 50% П+1+Пк/Пс 15% 1.2 40% P+1+Pk 30% 
Цп 60% П+1+Пк/Пс 5% - - - - 

Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГРа 
 
У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити биланси планираних површина, 
урбанистички параметри на нивоу зоне и парцела као и планирани капацитети 
изградње. 
 
8.ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Очекивани ефекти планирања су: 

- Повећање атрактивности подручја, увођење нових централних 
садржајаочување амбијенталних вредности и стандарда становања. 

- Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације. 
- Урбо-економска обнова. 
- Унапређење стања животне средине и планирањеквалитетног зеленила у 

оквиру парцела. 
- Рационалније коришћење простора централне зоне.  
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Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 
II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 

1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА      
2.  ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА     Р 1: 1000 
3.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 1000 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Решење о регистрацији фирме 
2. Лиценца и Изјава одговорног урбанисте 
3. Одлука о изради Плана детаљне регулације  
4. Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну 

средину 
5. Подлоге 
6. Извод из Плану генералне регулације насеља Инђија    
7. Табеларни приказ постојећег стања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


