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УВОД 

Изради Плана детаљне регулације радне површине – Локација 5 у к.о. Бешка 
приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне површине – 
Локација 5 у к.о. Бешка („Службени лист општине Инђија“ бр. 18/2023). 

Иницијатива за израду плана потиче од стране финансијера плана „Нова Слога“ доо, 
Београд, док је носилац израде плана Општина Инђија. 

Планом се предвиђа детаљнија разрада Локације 5 која представља радну површину 
ван грађевинског подручја насеља Бешка. Предметно подручје тангира грађевинско 
подручје насеља Бешка са северозападне стране и Просторним планом општине Инђија 
дефинисано је као Локација 5 – постојећа радна површина. 
 
Овим планом се предметна локација намењује за изградњу соларне фотонапонске 
електране. Реализација планираних садржаја доприноси рационалном коришћењу и 
штедњи необновљивих ресурса, имајући све време у виду потребу за енергетском 
ефикаснишћу и енергетску зависност региона. 
 
Локација планиране фотонапонске електране се са северозападне, североисточне  и 
југозападне стране граничи са пољопривредним земљиштем, али са своје југоисточне 
стране је постојећим улицама Бранка Радичевића и Хајдук Станка повезана са насељем 
Бешка. 
 
С обзиром да територија општине Инђија има повољне климатске услове, велики број 
дана са сунчаним интервалима, оправдана је заинтересованост инвеститора за изградњу 
фотонапонских електрана на подручју општине Инђија. Према ППОИ обавезна је 
израда урбанистичког плана за радне површине ван грађевинског подручја одосно за 
изградњу соларних електрана које ће бити укључене у јавни електроенергетски систем, 
те се у складу са наведеним приступило изради Плана детаљне регулације за 
фотонапонску електрану у к.о. Бешка. 
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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
1.1 Правни основ 

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 
др. закон, 9/2020 и 52/2021); 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019); 

- Одлука о изради Плана детаљне регулације радне површине – локација 5 у к.о. 
Бешка („Службени лист општине Инђија“, бр. 18/2022). 

 
1.2. Плански основ 

- Просторни план општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 7/2009, 
17/2012, 27/2018 и 5/2022). 

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија) („Сужбени 
гласник РС“, број 32/2017 и 57/2019) 

- План генералне регулације насеља Бешка („Службени лист општине Инђија“, 
број 23/2017, 11/20119 и 13/2022) 
 

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

 
Подручје обухваћено Планом детаљне регулације налази се у средишњем западном 
делу катастарске општине Бешка уз границу катастарске општине Чортановци од које 
је дели катастарска парцела број 3176/1 к.о. Бешка. 
 
Предметни простор састоји се од два сегмента од којих се један налази ван 
грађевинског подручја насеља а други припада грађевинском подручју насеља Бешка. 
 
Део простора обухваћен планом који се налази ван грађевинског подручја насеља 
Бешка дефинисан је Просторним планом општине Инђија као постојећа радна 
површина – Локација 5 са припадајућим належућим деловима атарских путева. Радна 
површина – локација 5 тангира рејон насеља Бешка и чине га катастарске парцеле број 
3167 и 3230 док атарске путеве чине парцеле бр. 3153/4, 3192/2 и део парцеле бр. 
3192/1. 
 
Део простора обухваћен планом који се налази у грађевинском подручја насеља Бешка 
чине делови улица Хајдук Станка (парцела бр. 3153/1) и Бранка Радичевића (део 
парцеле бр. 3192/1) као и делови парцеле бр. 3231 уз наведене улице. Површина коју 
чини парцела бр. 3231 дефинисана је Паном генералне регулације насеља Бешка као 
радна површина у блоку бр. 3. 
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Подручје плана је са северне, западне и југозападне стране окружено пољопривредним 
земљиштем док је граница плана која се налази у оквиру грађевинског подручја насеља 
окружена површинама намењеним породичном становању са североистичне и 
југоисточне стране и радном површином у средишњем делу. Уз истурену границу 
плана са источне стране, у правцу север–југ простире се траса постојеће једноколосечне 
неелектрифициране железничке пруге док се у  непосредном окружењу подручја плана, 
са јужне и западне стране а у правцу југоисток–северозапад протеже траса 
магистралног инфраструктурног коридора двоколосечне електрофициране брзе 
железничке пруге (ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – 
Суботица – државна граница (Келебија)). 
 
Површина подручја обухваћеног планом износи око 5,48 ха. 
 
Граница плана је дата на графичком прилогу који чини саставни део овог Елабората – 
графички прилог бр. 2.: „Планирана претежна намена површина“. 
 
 
3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 
 
Плански основ за израду плана детаљне регулације су: 

1. Просторни план општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 7/2009, 
17/2012, 27/2018 и 5/2022). 

2. План генералне регулације насеља Бешка („Службени лист општине Инђија“, 
број 23/2017, 11/20119 и 13/2022) 

3. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија) („Сужбени 
гласник РС“, број 32/2017 и 57/2019) 
 

3.1. Извод из Прoстoрног плaна oпштинe Инђија 
 
II ПЛАНСКИ ДЕО 
2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И 

РЕСУРСА 
2.5. ПОТЕНЦИЈАЛИ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 
На основу резултата израђених студија за подручје АП Војводине, на простору 
oпштине Инђија, као мањи и већи потенцијали обновљивих извора енергије издвајају 
се:  
- биомаса;  
- биогас;  
- геотермална енергија;  
- сунчева енергија;  
- енергија ветра;  
- хидроенергија.  
Сунчева енергија, с обзиром на повољну осунчаност, број сунчаних дана у току године 
овог простора, може се користити као обновљиви извор енергије који ће користити 
производни објекат већих капацитета. 
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6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА, 
ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА 

6.3.  ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
6.3.3.  КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 
У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење 
обновљивих извора енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног 
стандарда и заштиту и очување природне и животне средине.  
Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (биомаса, 
биогас, геотермална енергија) градиће се у склопу радних комплекса, односно 
туристичких комплекса (геотермална енергија), како у насељима тако и ван, који ће ову 
енергију користити за сопствене потребе, а у случају већих капацитета вишак 
конектовати у јавну мрежу.  
Појединачни енергетски производни објекти већих капацитета који би користили 
биомасу и биогас за производњу енергије, као и енергетски производни објекти који би 
користили сунчеву енергију и енергију ветра већих капацитета који ће произведену 
енергију конектовати у јавну мрежу, могу се градити ван насеља.  
Важан фактор је и покривеност територије средњенапонском и високонапонском 
мрежом и постојање трансформаторских станица и могућност прикључења на њих.  
Начин прикључивања на постојећу и планирану електроенергетску мрежу ће бити 
дефинисано кроз даљу урбанистичку разраду сваке поједине локације, а на основу 
услова надлежног предузећа (ЈП ЕМС и електродистрибуције).  
За соларне енергетске производне објекте потребно обезбедити грађевинско земљиште 
у атарима насеља.  
 
III  ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
1.4.2.  ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
За грађевинско земљиште ван границе грађевинског подручја насељеног места овим 
Планом дефинисане су: радне зоне, појединачни радни комплекси, викенд зоне, 
туристичке, туристичко-виноградарске зоне и комплекс фабрике за прераду отпада.  
Радне површине  
Постојеће радне површине  
На територији општине Инђија се налази 7 локација са постојећим радним зонама.  
Локација 5 – се налази у К.О. Чортановци, северозападно од насеља Бешка и обухвата 
следеће целе парцеле: 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174 и 3175.  
Укупна површина локације 5 износи око 4,89 ha. 
 
1.5.  УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
1.5.3.  ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
Производни енергетски објекти обновљивих извора енергије  
- Обезбедити прикључење на 400kV или 110kV преко трансформаторског и 
високонапонског разводног постројења, односно 20kV мрежу јавног 
електроенергетског система, осим извора који ће служити за сопствену производњу 
електричне енергије;  
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- Произведену електричну енергију преко трансформаторског постројења конектовати 
у јавни електроенергетски систем;  
- Електроенергетску мрежу која се повезује са трансформаторском станицом градити 
подземно;  
- Производни енергетски објекти се не могу градити у заштићеним природним и 
културним добрима, шуми и шумском земљишту;  
- Соларне електране градити ван насеља, на пољопривредном земљишту на основу 
урбанистичког плана;  
- Производни објекти већих капацитета, за које грађевинску дозволу издаје 
министарство надлежно за послове грађевинарства, могу се градити у радним зонама у 
насељима, као и ван насеља у склопу постојећих и планираних радних зона, и као 
засебни комплекси на пољопривредном земљишту на основу урбанистичког плана;  
- Производни објекти мањих капацитета који ће служити за сопствене потребе могу се 
градити у склопу салаша, пољопривредних комплекса, радних садржаја ван насеља.  
 
2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
2.4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА 
2.4.5.  ПРАВИЛА И УСЛОВИ ГРАЂЕЊА КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА 
Улична мрежа насеља 
Уличну мрежу насеља издиференцирати према функцији у насељу и ширем окружењу. 
Функцију главних насељских саобраћајница имају улице којима пролазе државни и 
општински путеви преко којих се остварује веза насеља са широм мрежом основних 
путних праваца друмског саобраћаја. Функцију сабирних улица имају саобраћајнице 
којим се међусоно повезују насељске целине и насеље са атаром, док остале припадају 
групи стамбених улица и колско-пешачких прилаза.  
Регулациона ширина постојећих улица према функцији коју свака од њих има у склопу 
насељске мреже је задовољавајућа, а уколико се укаже потреба за проширењем 
регулационе ширине појединих улица или формирањем нових унутар блокова, 
неопходна је разрада одговарајућим урбанистичким планом, а минимална регулациона 
ширина износи 8,0 m (колски пролаз 5,0 m у изузетним случајевима). 
Неопходно је извршити реконструкцију и доградњу постојећих коловоза, а недостајуће 
изградити тако да експлоатационо-техничке карактеристике одговарају функцији 
саобраћајница у насељској уличној мрежи. 
Мрежу пешачких стаза неопходно је комплетирати изградњом истих бар са једне 
стране улице, уз регулациону линију у минималној ширини за два реда пешака.  
Површинско одводњавање саобраћајница решити обновом и комплетирањем 
атмосферске канализације. 
На основу урбанистичких планова, вршиће се реализација планираних траса 
обилазница насеља, проширења регулационе ширине постојећих и нових улица, 
уколико се укаже потреба, којима ће се ближе просторно дефинисати пружање траса, 
регулациона ширина и експлоатационо-технички елементи саобраћајница у зависности 
од значаја истих у склопу шире мреже. 
 
3.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
3.1.  СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ПЛАНА 
Израда плана детаљне регулације за грађевинско подручје ван насељеног места:  
радне зоне – обавезна израда урбанистичких планова  
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Смернице за израду плана детаљне регулације за зоне соларне електране  
За зоне соларне електране ван грађевинског подручја насеља реализација ће се вршити 
на основу плана детаљне регулације, уз поштовање следећих смерница:  
- Могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта-соларне 
електране: соларни колектори, трансформаторско и разводно постројење, пословни 
објекат, високонапонски надземни и средњенапонски подземни водови;  
- Комплекс мора бити опремљен неопходном саобраћајном, водном, енергетском и 
електронском комуникационом инфраструктуром, а архитектонска обрада планираних 
објеката у комплексу трафостанице 20(35)/110kV, односно 20(35)/400kV и 
инфраструктурне мреже по условима за ову врсту објеката из овог Просторног плана;  
- У овој зони могу се градити и други производни енергетски објекти на обновљиву 
енергију (биомаса, биогас, геотермална);  
- Основни урбанистички показатељи, спратност објеката и други услови за уређење и 
изградњу биће дефинисани урбанистичким планом, у складу са законском регулативом 
која ову област уређује, када буду познати корисници простора и конкретни садржаји.  
 
3.2. Извод из Плaна генералне регулације насеља Бешка 
 
ПЛАНСКИ ДЕО 
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
5.  КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
5.1.  САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
5.1.1.  Услови за уређење и изградњу саобраћајне инфраструктуре 
Насељска путна мрежа 
У оквиру простора обухваћеног Планом генералне регулације насеља Бешка у 
наредном временском периоду, саобраћај ће бити заступљен преко капацитета путног- 
друмског и железничког саобраћаја. 
Основна концепција саобраћаја у насељу Бешка се заснива на задржавању свих 
физички дефинисаних уличних коридора, њихово потпуно урбанистичко – просторно 
дефинисање (утврђивање парцела свих уличних коридора), дефинисање свих 
потребних елемената попречних профила саобраћајница, уз њихову изградњу и 
реконструкцију где је то потребно и неопходно. 
У експлоатационом смислу планира се изградња недостајућих елемената саобраћајне 
мреже као и рехабилитација, реконструкција и одговарајуће опремање свих постојећих 
саобраћајница у оквиру утврђених уличних коридора. Посебан акценат приликом даље 
реализације (кроз пројектовање и техничку документацију) у уличним коридорима 
потребно је дати одвођењу воде са коловозних и осталих саобраћајних површина. 
Утврђивање нових регулационих ширина, приликом формирања нових или 
реконструкције унутар постојећих коридора, захтеваће одређена прилагођавања, 
узимајући у обзир хијерархијски ниво саобраћајнице, њен положај у мрежи као и 
просторне могућности, које ће бити условљене постојећом изграђеношћу и 
конфигурацијом терена. 
Систем сабирних и приступних саобраћајница треба да опслужи насеље и омогући 
смештај свих саобраћајних капацитета у оквиру јавне површине уличног коридора. За 
повезивање насеља са пољопривредним и другим сировинским залеђем у наредном 
периоду искористиће се мрежа постојећих и планираних атарских и приступних путева. 
Дакле, у наредном планском периоду постојаће три хијерахијска нивоа насељских 
саобраћајница: 

- главна насељска саобраћајница – ГНС, 
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- сабирна насељска саобраћајница – СНС и 
- приступна насељска саобраћајница – ПНС. 

 
За насеље Бешка важе следећи параметри саобраћајница: 

Врста саобраћајнице Мин. ширина коридора Ширина коловоза 
Главна насељска саобраћајница 18,0 m (мин. 6,5 m) 
Сабирна насељска саобраћајница 12,0 m (мин. 5,5 m) 
Приступна насељска саобраћајница 8,0 m (мин. 5,0 m) 

 
Приступне насељске саобраћајнице (ПНС), као хијерархијски најниже у мрежи, ће 
омогућити доступност до свих садржаја и објеката, уз примену одговарајућих 
режимских захвата где се за то укаже потреба. 
Табела профила функције и нивоа функције приступне насељске саобраћајнице (ПНС) 
у насељу Бешка: 

ПРИСТУПНА НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИЦА 
(ПНС) 

ПУ 
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НИВО ФУНКЦИЈЕ 
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В
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Функција саобраћајног повезивања О  X    
Саобраћајно оптерећење (мот. возила) О X     
Јавни градски превоз (површински) О X     
Бициклистички саобраћај О    X  
Пешачки саобраћај (подужни) Б    X  
Паркирање О     X 
Пешачки саобраћај (попречни) Б    X  
Активности боравка у уличном профилу Б     X 
Кретање и игра деце Б    X  
Остале функције (нпр. зеленило)      X 

 
Геометријски попречни профил ПНС 
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3.3. Извод из Просторног плaна подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора железничке пруге Београд – Суботица – држана граница 
(Келебија) 

 
IV. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
1. Правила уређења 
1.2. Железничка мрежа и објекти 
Зоне заштите пруге су дефинисане кроз:  
Пружни појас – земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 m, у насељеном 
месту 6 m, мерећи од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор 
у висини од 14 m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места 
(станица, укрсница, стајалишта, распутница, путних прелаза и сл.), који обухвата све 
техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег 
јавног пута 
Инфраструктурни појас – земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 m, 
мерећи од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и 
технолошки развој капацитета инфраструктуре. У инфраструктурном појасу, а ван 
пружног појаса, може се планирати постављање каблова, електричних водова ниског 
напона за осветљавање, телеграфских и телефонских ваздушних линија и водова, 
канализације и цевовода и других водова и сл. објеката и постројења на основу издате 
сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења. У 
инфраструктурном појасу забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање 
отпадних вода.  
Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке светлости или било 
који предмети и справе које бојом, обликом или светлошћу смањују видљивост 
железничких сигнала, или које могу довести у забуну раднике у вези значења 
сигналних знакова.  
Заштитни пружни појас – земљишни појас са обе стране пруге у ширини од 100 m, 
рачунајући од осе крајњих колосека. У заштитном пружном појасу на удаљености 50 m 
од осе крајњег колосека или другој удаљености у складу са посебним прописом, не 
могу се градити објекти као што су рудници, каменоломи у којима се користе 
експлозивна средства, индустрија хемијских и експлозивних производа, постројења и 
други сл. објекти. 
 
 
4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 
 
Територија општине Инђије налази се у североисточном делу Срема са изразито 
повољним саобраћајно-географским положајем. Значајна инфраструктура државног и 
међудржавног карактера која прелази преко општине и будући планови њене 
експлоатације утичу на даљу конверзију пољопривредног земљишта у 
непољопривредно. На нивоу локалних утицаја  јављају се просторне потребе углавном 
усмерене на производне објекте унутар и ван насеља, (у радним зонама) и развој 
становања и инфраструктуре. 
Подручје третирано Планом налази се уз сам северозападни обод насеља Бешка, ван 
грађевинског подручја насеља, у атару насеља. 
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4.1. Анализа природних услова 
 
На основу података из Просторног плана општине Инђија и Плана генералне 
регулације насеља Бешка у даљем тексту дате су основне карактеристике природних 
услова простора: 
Геолошке и геоморфолошке карактеристике –  Формација леса простире се на највећем 
делу општине Инђија па тако и на простору насеља Бешка и планском подручју. 
Хидрографске и хидрогеолошке карактеристике  –  Већи део терена је са дубоким 
нивоом воде прве издани, чији је највиши положај у првој половини године, а најнижи 
на крају године, па се може закључити да подручје плана није угрожено од штетног 
дејства високих нивоа подземне воде. 
Сеизмичке карактеристике –  На подручју насеља Бешка могу се очекивати земљотреси 
до VII-VIII степена сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали. 
Климатске карактеристике –  Климатске прилике општине Инђија немају екстремне 
неповољне вредности које би захтевале посебно организовање простора, тј. спадају у 
зону коју карактерише умерено континентална клима. Просечна температура износи 
11,3 С°, а креће се од максималне 40,7 С°, дo минималне –29,5 С°. 
 
4.2. Опис постојећег стања и начин коришћења простора 
 
По плану генералне регулације насеља Бешка простор у обухвату планског документа 
је постојећа радна површина – локација 5  али у оквиру истог нема изграђених објеката, 
изузимајући уличне коридоре. Површина локације 5 је највећим делом у функцији 
пољопривредне производње (њиве 2. класе). 
У оквиру обухвата, заступљени су и атарски некатегорисани путеви који се надовезују 
на постојеће саобраћајне уличне коридоре а који се не налазе унутар грађевинског 
подручја насеља. Доминантан пејсаж на посматраној територији представљају оранице 
и неуређено земљиште са ниским растињем и са појединачним или мање груписаним 
високим растињем највише уз атарске путеве и уличне коридоре насеља у обухвату 
плана. 
 
Гранично подручје предметне територије обухваћене Планом је такође највећим делом 
неизграђено осим у делу зоне становања насеља Бешка – блок 3. Изграђени објекти су 
ниже спратности намењени породичном становању. Парцела бр. 3231 к.о. Бешка – 
радна површинау насељу у блоку 3 делом је изграђена али у делу који је ван обухвата 
плана. 
 
У ширем окружењу обухвата земљиште је типично равничарско са благо заталасаном 
топографском површином са мањим висинским разликама. Терен унутар обухвата 
плана је релативно раван са израженом денивелацијом дуж североисточне, 
северозападне и мањим делом југозападне границе плана. Надморске висине у подручју 
обухвата се углавном крећу оквирно од 129.00 до 137.00 мнм. 
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Површина Плана износи 5,48 ха а основну постојећу поделу чине: 

●  Јавне површине: 

- улични коридор локалне приступне саобраћајнице у грађевинском подручју 
насеља Бешка, улица Бранка Радичевића,  парцела бр. 3192/1 к.о. Бешка 

- улични коридор локалне приступне саобраћајнице у грађевинском подручју 
насеља Бешка, улица Хајдук Станка,  парцела бр. 3153/1 к.о. Бешка 

- некатегорисани пут, ван грађевинског подручја насеља Бешка, парцела бр. 
3153/4 к.о. Бешка 

- некатегорисани пут, ван грађевинског подручја насеља Бешка, парцела бр. 
3192/2 к.о. Бешка 
 

●  Остало земљиште: 

- пољопривредно земљиште, ван грађевинског подручја насеља Бешка, парцеле 
бр. 3167 и 3230 к.о. Бешка (њиве 2. класе) 

- радна површина у грађевинском подручју насеља Бешка у блоку бр. 3, парцела 
бр. 3231 к.о. Бешка – део 

 
Постојеће стање мреже и капацитета саобраћајне инфраструктуре 
Постојећу саобраћајну инфраструктуру у обухвату плана чине саобраћанице које 
представљају приступне саобраћајнице унутар насеља Бешка – улица Хајдук Станка и 
Бранка Радичевића а које повезује предметну локацију са насељем Бешка и омогућују 
приступ посматраној површини. Изведене су са асфалтним застором до дела 
изграђених објеката без изграђених пешаких стаза. Постојеће ширине уличних 
коридора не задовољавају основни минимим слободног и саобраћајног профила 
неопходног за двосмерно кретање возила, изградњу пешачких комуникација, изградњу 
траса неопходне инфраструктуре као и могућност опслуживања планиране радне 
површине у блоку бр. 3.  По  ПГР насеља Бешка није планирано проширење истих а 
ширина уличних коридора на неким деловима износи и мање од 4 метра. У продужетку 
истих наставља се саобраћајна комуникација у виду атарских путева који су делом 
запуштени и ивично обрасли неуређеним високим растињем. 
 
Постојеће стање комуналне инфраструктуре 
У простору обухвата плана делимично је изграђена комунална инфраструтктура у делу 
уличних коридора а за потребе становања. На основу расположивих података 
(катастарско топографског плана) без информација добијених од стране надлежних 
комуналних имаоца јавних овлашћења може се закључити да уз постојеће коловозе 
постоје изграђене трасе телекомуникационе, електроенегетске, гасне и водоводне 
мреже. 
 
Постојеће стање зеленила 
На простору обухвата Плана не постоји квалитетно уређено зеленило на јавним 
површинама. На парцелама јавног грађевинског земљишта, постојећих уличних 
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коридора и некатегорисаних путева је зеленило самоникло у виду неуређених 
травнатих површина, шибља, жбуња и стабала. 
Остало земљиште се користи углавном као пољопривредно са једногодишњим 
засадима и као неуређене зелене површине са појединачним стаблима. 
На самом локалитету као и његовом непосредном окружењу не налазе се аутохтоне 
биљне врсте већих дендролошких вредности. 
 
4.3. Оцена постојећег стања и развојних могућности са основним ограничењима 
 
Подручје Плана има изузетно повољан положај за развој планираног садржаја. Такође, 
могућност проширења и успостављања система комуналне инфраструктуре је лако 
остварљива ако се узме у обзир постојећа саобраћајна инфраструктура, постојећи 
комунални инфраструктурни водови као и близина насеља. Све ове наведене 
карактеристике локацију чине атрактивном. 
 
Анализа природних, социоекономских и урбоморфолошких карактеристика је указала 
на следеће закључке: 
• Предметна локација је највећим делом неизграђено земљиште што омогућава 

дефинисан и уређен урбани развој; 
• Положај зоне и регионални аспект погодују развоју зоне; 
• Повољан обједињен положај и повезаност са другим површинама намењених радним 

зонама у насељима 
• Урбани развој се у последњој деценији одвијао углавном изградњом привредних 

објеката, чиме је унеколико промењена карактеристична урбана структура 
војвођанског насеља. Изградња привредних објеката се одвијала у стамбеној зони  и 
на ободу насеља, а разлози су транзитни положај насеља на важним саобраћајним 
правцима из којих су настале локационе погодности. Очекивану тражњу за 
земљиштем за изградњу привредних објеката је потребно плановима вишег реда 
усмерити у зоне намењене за изградњу привредних објеката; 

• Одговарајућа близина постојеће комуналне инфраструктуре (електроенергетска, 
телекомуникациона, одводњавање) чији су капацитети за планирани развој 
недовољни али је њихово проширење лако остварљиво. Такође је неопходна даља 
изградња и унапређење комуналне инфраструктуре – изградња канализације 
отпадних вода, спровођење концепта водоснабдевања и др. а све у складу са 
одредбама просторног плана општине. 

• Радна површина има повољне услове за даљи привредни развој и из разлога 
перманентног интересовања инвеститора за улагања из исте области привредних 
активности 

 

5. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Основни циљ израде Плана јесте стварање планског основа за изградњу 
инфраструктурног постројења фотонапонске соларне електране у границама обухвата 
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Плана и прикључење на постојећи дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) 
као и проширење постојећих уличних коридора које треба да задовољи основни 
минимим слободног и саобраћајног профила неопходног за прилаз належућим 
наменама (становање и радна површиина) 
Циљ израде Плана је сагледавање питања од значаја за изградњу и функционисање 
планираног садржаја у обухвату, а нарочито:  

- анализа просторних и функционалних могућности и ограничења за изградњу 
планираног садржаја;  

- дефинисање организације комплекса и правила за изградњу планираног 
садржаја;  

- дефинисање начина повезивања инфраструктурног постројења на 
дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ)  

- дефинисање услова за инфраструктурно и друго опремање простора и 
прикључење на саобраћајну мрежу у окружењу;  

- сагледавање утицаја планираног комплекса на природну средину, насеља у 
непосредном и ширем окружењу, путну и инфраструктурну мрежу и 
дефинисање услова заштите простора.  

 
Да би се основни циљ израде плана реализовао неопходно је извршити целокупну 
анализу предметног простора и истражити могућности за реализацију планираних 
садржаја уз активно укључење наведене предметне површине у околне просторне 
системе, а све у складу са поставкама Просторног плана општине Инђија као и да се на 
основу услова надлежних институција утврде урбанистички услови за изградњу и 
уређење и заштиту простора обухваћеним планом. 
 
Општи циљеви израде Плана јесу уређење и реорганизација простора према основној 
намени површина, стварање планског основа за утврђивање грађевинског земљишта за 
изградњу планираних капацитета у радној зони, регулациона и нивелациона решења 
јавних саобраћајница и комуналне инфраструктуре, утврђивање режима и услова 
коришћења земљишта у обухвату Плана, као и обезбеђење планског основа за издавање 
потребних дозвола за изградњу објеката. 
 
При формирању будуће просторне организације обухваћеног подручја, полазиште чине 
следеће концептуалне поставке: 

- задовољење програмских елемената постављених од стране наручиоца Плана 
- задовољење економско-рационалних захтева у урбаном решавању датог 

простора базираног на конкретним природним и створеним условима овог 
локалитета 

- испуњавање услова у погледу детаљне урбанистичке планске разраде одређене 
вишим планским документима 

- уважавање постојећих и затечених природних и створених услова 
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Основе концепције просторног и урбаног развоја одређене су следећим критеријумима 
и циљевима: 

- обезбедити одржив развој планираног садржаја примерен природним и 
створеним условима на терену 

- елиминисати евентуалне негативне последице на природне ресурсе 
- задовољити техничко-технолошке захтеве и свести интерну комуникацију на 

минимум 
- омогућити потребан ниво комуналне опремљености 
- ускладити планско решење реализацијом оптималног баланса на релацији 

потреба–захтева будућих инвеститора и правила уређења и изградње одређена 
урбанистичким ограничењима из виших планиских докумената и правилима 
урбанистичке струке 

 
Општи циљеви израде Плана из домена инфраструктуре и зелених површина су: 

- Квалитетно и рационално искоришћење расположивог простора за 
имплементацију свих садржаја саобраћајне инфраструктуре. 

- Дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње водопривредне 
инфраструктуре. 

- Дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње електроенергетске 
инфраструктуре. 

- Дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње електронске 
комуникационе инфраструктуре. 

- Омогућити реализацију површина под зеленилом у оквиру уличних коридора. 
 

6. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ 
ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА 
ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 

 

6.1. Планирана претежна намена површина 
 
У обухвату Плана предвиђена је изградња инфраструктурног комплекса соларног 
постројења, односно постројења за производњу електричне енергије из енергије сунца 
и пласирање произведене електричне енергије у дистрибутивни систем електричне 
енергије (ДСЕЕ) у целости, изузев сопствене потрошње соларне електране. Према 
планираној концепцији, предвиђено је постројење максималне могуће инсталисане 
снаге, односно максималне планиране одобрене излазне активне снаге од 9900 kW ка 
ДСЕЕ и његово прикључење на мрежу јавног електроенергетског система. 
У обухвату Плана, с обзиром на облик, површину и локацијске карактеристике 
простора, предвиђена је у првом реду најрационалнија организација површина за 
постављање фотонапонских панела (ФН модула) и пратећих објеката и опреме.  
Планирана соларна електрана састоји се од електроенергетске инфраструктуре коју 
чине:  
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1. Фотонапонски панели који су најчешће монокристални састављени од 
сопствене алуминијумске конструкције и дела од монокристалног силицијума 
који путем фотонапонске конверзије генерише једносмерни напон. Димензије 
савремених панела су 2m×1m и тежине око 25 kg по комаду. За фотонапонске 
електране максималне снаге 9.99MW потребно је око 18000 – 20000 комада 
фотонапонских панела. 

2. Носећа конструкција – За фотонапонске панеле за монтажу на земњи потребна 
је алуминијумска носећа конструкција која панеле утврђује под одређеним 
углом у односу на земљу ради оптималне производње електричне енергије. 
Сваки панел или серија панела груписаних у један, два или више редова и 
колона морају имати своју засебну носећу конструкцију.  

3. Каблови, односно прикључни водови, за њихово међусобно повезивање у 
групе, тзв. „стрингове“ али и за даље повезивање са трансформаторском 
станицом и самим местом прикључења електране на диструбитивни систем. У 
питању су енергетски каблови, најчешће положени у земљу. 

4. Инвертори, енергетски претварачи, уређаји који једносмерни напон добијен из 
електронски претварају у наизменични који се може даље инјектовати, односно 
извршити прикључење на дистрибутивни систем путем трансформаторске 
станице. За фотонапонске електране максималне снаге 9.99MW потребно је 
између 50 и 100 комада инвертора (зависно од номиналне снаге инвертора 
различитих произвођача). 

5. Трансформаторска станица потребне снаге, коју чине сами енергетски 
трансформатори (један или више по потреби) и потребна расклопна и заштитна 
опрема, а која може бити стубна трафостаница, затим монтажно-бетонска трафо 
станица али и хибридна, односно да трансформатори и расклопна опрема буду у 
посебним оклопњеним, а металним контејнерима, што је најсавременији начин 
градње управо за примену у соларним електранама. За фотонапонске електране 
максималне снаге 9.99MW потребно је три енергетска трансформатора сваки 
снаге 3 MVA плус један у резерви. 

 
Површина за постављање ФН модула (панела) организоваће се у оквиру планом 
дефинисане радне површине, на парцелама бр. 3167 и 3230 к.о. Бешка, између два 
атарска пута, који комплекс повезују са спољном саобраћајном мрежом. Унутар ове 
површине панели ће бити груписани у блокове између којих је потребно формирати 
комуникације за приступ - приступне путеве који ће служити и као коридори подземне 
сабирне нисконапонске мреже која произведену електричну енергију од инвертора 
треба да доведе до трансформаторских станица у склопу предметне фотонапонске 
електране.  
Како би се извршила конверзија на виши напонски ниво те омогућио прикључак на 
дистрибутивни систем електричне енергије, у оквиру соларне електране предвиђа се 
изградња трансфоматорских станица којима се врши конверзија напонског нивоа 
инвертора на напонски ниво погодан за прикључење на ДСЕЕ.  
Приликом дефинисања унутрашње организације површина од значаја је поштовање 
заштитног појаса инфраструктуре која је изграђена у непосредном окружењу обухвата 
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Плана. Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија) предвиђено је 
успостављање инфраструктурног и заштитног пружног појаса за двоколосечну пругу - 
25,0m и 100,0m мерено од осе крајњег колосека. У складу са условима заштите у овим 
појасевима, тј. у делу обухвата намењеног изградњи соларне електране а који се 
непосредно граничи са пружним појасом и објектима у функцији пруге, дефинисаће се 
посебни услови за планиране садржаје. 
Прикључење на ДСЕЕ планирано је преко прикључних кабловских водова соларне 
електране типа један или више комада у паралели, у зависности од прорачуна пада 
напона. Предметни водови се дуж целе трасе полагања полажу и прелазе дуж јавне 
површине – атарског пута и уличног коридора. Дужина трасе предметних водова ће се 
прецизно дефинисати након добијених услова од стране надлежне 
електродистрибуције.  
Саобраћајно повезивање соларне електране са окружењем предвиђено је преко 
постојећег некатегорисаног пута. Овај пут, оријентационе дужине 100m и ширине до 
4,0m, директно се прикључује на локални приступни пут. Техничке карактеристике 
постојећег некатегорисаног пута задовољавају захтеване саобраћајне потребе за 
опслуживање садржаја у обухвату Плана. 
Улаз у комплекс омогућен је директно како преко планираних проширења 
саобраћајница постојећих уличних коридора тако и преко некатегорисаних путева. У 
оквиру комплекса соларне електране неопходно је предвидети и противпожарни пут 
минималне ширине 3,5m који се планира од самог улаза у комплекс (са проширења 
уличног коридора) и кружно дуж свих ободних граница комплекса излази са истог на 
проширење уличног коридора са друге стране. 
Неопходно је комплекс оградити адекватном оградом по условима из важећег плана 
вишег реда, на минимум 0,5m од границе парцеле и максималном висином од 2,2 m. 
 
У поступку израде Плана предвиђено је прибављање свих потребних података, услова и 
мишљења надлежних ималаца јавних овлашћења, која су од значаја за дефинисање 
планских решења и који ће бити интегрисани у њих. 
Кроз План ће бити дефинисано грађевинско земљиште, биће утврђене линије 
регулације и нивелације и грађевинске линије. 
 
Основну поделу површина по намени чине: 
Површине јавне намене 
У oквиру плaнскoг пoдручja нa грaђeвинскoм зeмљишту, oдвajajу сe пoвршинe зa jaвнe 
нaмeнe и тo:  

• улични кoридoри сa jaвним зeлeнилoм и кoридoримa зa смeштaj инфрaструктурe 
– парцеле бр. 3192/1, 3153/1 и 3231 (део) к.о. Бешка 

• атарски некатегоризовани путеви – парцеле бр. 3153/4 и 3192/2 к.о. Бешка 
Формирана проширења уличних коридора обезбедиће функционалан приступ свим 
грађевинским парцелама унутар насеља, зони становања и радној површини у блоку 
број 3. 
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Остале површине 

• радна површина – соларна фотонапонска електрана – парцеле бр. 3167, 3230 и  
3231 (део) к.о. Бешка 

 
 

Регулација саобраћајне мреже 
Планом се предвиђа проширење постојећих уличних коридора на 12,0m. 
Димензионисање ових комуникација извршено је на начин да задовољи како приступ 
наменама које опслужују (породично становање и радну површину у блоку бр. 3 
насеља Бешка) тако и да се омогући изградња инфраструктурних коридора.  
Све саобраћајнице су планиране као двосмерне са коловозом ширине 6,0 m и 
постављене су у симетрали планираних коридора уз обезбеђење минималне ширине 
пешачких стаза и уличног зеленила. Улично зеленило у оквиру јавних површина треба 
да представља део повезаног система зеленила. 
Саобраћајнице и будуће саобраћајне прикључке пројектовати у складу са условима 
имаоца јавног овлашћења и Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 
95/2018 - др. закон). 
 
6.2. Предлог основних урбанистичких параметара 
 
Узимајући у обзир специфичност планиране намене радне површине дефинисање 
урбанистичких параметара се односи на удаљеност ограде од граница суседних парцела 
као и на формирање неопходних комуникација око и између груписаних фотопанела и 
др. пратећих објеката (трафостаница). Постављањем заштитне ограде комплекса на 
минимум 0,5 m од граница суседних парцела могуће је формирати површину од 
максимум 47.816 m² што задовољава потребе изградње соларне електране са 
предвиђених 18000 – 20000 фотопанела. 
 
6.3. Процена планиране бруто развијене грађевинске површине 
 
Биланс планираних површина: 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА (ha / а / m²) % 

површине јавне намене 
улични коридор 00 58 13 10,60 
некатегорисани пут 00 06 73 1,23 

укупно површине јавне намене: 00 64 68 11,83 

површине остале намене радна површина 
соларна електарана 04 83 31 88,17 

укупно површине остале намене: 04 83 31 88,17 
У К У П Н О: 05 48 17 100 
 
Укупна површина остале намене планирана за изградњу соларне фотонапонске 
електране износи 4ha 83a 31m². Како је овим планом предвиђена специфична намена 
радне површина односно панирана соларна фотонапонска електрана бруто развијена 
грађевинска површина се може односити на површину унутар ограђеног простора и 
која износи 47.816 m². 
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7. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 
Израдом предметног Плана директно се имплементирају стратешка опредељења 
планске и друге развојне документације вишег нивоа у области коришћења 
обновљивих извора за производњу електричне енергије, као једног од стратешких 
приоритета за развој целокупног енергетског сектора, смањење енергетске зависности и 
транзиције ка одрживој енергетици.  
Предметним Планом успоставиће се одговарајући оквир за контролисано и планско 
коришћење простора у његовом обухвату, у складу са капацитетима, потребама и 
могућностима. Кроз планску разраду предметног простора створиће се услови да се на 
усмерени начин активирају просторни и економски потенцијали предметне локације, 
као и да се међусобно ускладе све активности у обухвату и његовом непосредном и 
ширем окружењу.  
Приликом реализације планираних садржаја простор у обухвату се планским мерама 
артикулише и уређује према принципима одрживог коришћења и заштите. Такође, 
постојање изграђених инфраструктурних система у обухвату (саобраћајна 
инфраструктура до локације, близина изграђене преносне електроенергетске мреже) 
доприносе да се уз минималне интервенције у окружењу обезбеде услови за несметано 
функционисање планираних садржаја. 
 
Очекивани ефекти планирања за радну површину су: 

• Привођење планираној намени простора који је неизграђен. 
• Усклађивање интереса приватног и јавног сектора. 
• Олакшана и убрзана реализација планираних садржаја. 
• Утврђивање основних критеријума просторног уређења и правила изградње. 
• Дефинисање основних коридора инфраструктурних система. 
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