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На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 21. фебруара 2017. године, донела је
ПРОГРАМ
РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА
2017. ГОДИНУ
I
Програмом рада Скупштине општине Инђија за
2017. годину, утврђују се послови и задаци Скупштине
општине, носиоци појединих послова и задатака и
рокови за разматрање појединих питања из надлежности
Скупштине општине, утврђених Уставом, законом и
Статутаом општине.
II
Носиоци послова и задатака из Програма,
обавезни су да одговарајуће материјале које ће разматрати
Скупштина општине благовремено припреме.
III
Председник и секретар Скупштине дужни су да
прате активности на остваривању овог Програма, као
и да предузимају неопходне мере ради благовремене,
доследне и целовите реализације овог Програма.
I КВАРТАЛ
1. Програм рада Скупштине општине Инђија за 2017.
годину;
Предлагач: 			
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа 				
Одељење за правне и
				
скупштинске послове
2. Извештај о раду Општинске управе за 2016. годину;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
Начелник Општинске управе
3. Извештај о раду Правобранилаштва општине Инђија
за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
Правобранилац општине Инђија

Цена примерка:
Годишња претплата:

4. Измене и допуне Плана детаљне регулације за
реконструкцију, модернизацију и изградњу двоколосечне
железничке пруге Београд – Стара Пазова – Инђија –
Суботица – државна граница, деоница Стара Пазова –
Нови Сад, од km 40+069 до km 58+858, на територији
општине Инђија;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине
5. Измене и допуне Плана детаљне регулације Блока
број 44 у Инђији;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
		
послове и заштиту животне средине
6. План детаљне регулације дела локације број 3 у КО
Бешка;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
		
послове и заштиту животне средине
7. Извештај о реализацији Програма коришћења
буџетског фонда за заштиту животне средине на
територији општине Инђија за 2016. годину;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска урпава Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
		
послове и заштиту животне средине
8. Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Инђија за 2017.
годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће 		
Општинска управа 				
Одељење за привреду
9. Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије Завршног
рачуна буџета општине Инђија за 2016. годну;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће		
Општинска управа 				
Одељење за финансије
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10. Предлог Одлуке о финансирању трошкова вантелесне
оплодње;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за друштвене делатности
Одељење за правне и скупштинске послове
11. Извештај о реализацији Годишњег рограма
пословања и Финансијски извештај за 2016. годину, ЈКП
„Комуналац“ Инђија;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће		
ЈКП „Комуналац“ Инђија
12. Извештај о реализацији Годишњег рограма
пословања и Финансијски извештај за 2016. годину, ЈКП
„Водовод и канализација“ Инђија;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија
13. Извештај о реализацији Годишњег рограма
пословања и Финансијски извештај за 2016. годину, ЈП
„Ингас“ Инђија;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 		
ЈП „Ингас“ Инђија
14. Извештај о реализацији Годишњег рограма
пословања и Финансијски извештај за 2016. годину, ЈП
„Инђија пут“ Инђија;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће		
ЈП „Инђија пут“ Инђија
15. Извештај о реализацији Годишњег рограма
пословања и Финансијски извештај за 2016. годину, ЈП
„Ингрин“ Инђија;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
ЈП „Ингрин“ Инђија
16. Извештај о финансијском пословању за 2016. годину
Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће				
Дом здравља
		
„Др Милорад Мика Павловић“ Инђија;
17. Извештај о раду и финансијски извештај Центра за
социјални рад „Дунав“ Инђија за 2016. годину;
Предлагач:			
Обрађивач:
Општинско веће
Центaр за социјални рад
				
„Дунав“ Инђија
18. Извештај о финансијском пословању Предшколске
установе „Бошко Буха“ Инђија за 2016. годину;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће		
Предшколска установа
				
„Бошко Буха“ Инђија
19. Извештај о раду и Финансијски извештај Народне
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ за 2016. годину;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће 		
Народна библиотека
		
„Др Ђорђе Натпшевић“
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20. Извештај о раду и Финансијски извештај Установе
„Културни центар“ Инђија за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће		
Установа „Културни центар“
			
Инђија
21. Извештај о раду и Финансијски извештај Установе „
Спортски центар“ Инђија за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће		
Установа „Спортски центар“
					
Инђија
22. Извештај о раду и Финансијски извештај Пословно
образовног центра Инђија за 2016. годину;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
Пословно образовног центра
			
Инђија
23. Извештај о раду и Финансијски извештај Агенције за
економски развој општине Инђија д.о.о. за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
Агенција за економски развој
				
општине Инђија
24. Извештај о раду и Финансијски извештај Агенције за
IT GIS и комуникације општине Инђија за 2016. годину;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Оптшинско веће
Агенција за IT GIS и комуникације
				
општине Инђија
25. Извештај о раду и Финансијски извештај Агенције за
рурални развој општине Инђија за 2016. годину;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
Агенција за рурални развој
				
општине Инђија
26. Извештај о раду и Финансијски извештај Туристичке
организације општине Инђија за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
Туристичка организација општине
		
		
Инђија
27. Извештај о раду и Финансијском пословању Месне
заједнице Инђија за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће		
Месна заједница Инђија
28. Извештај о раду и Финансијском пословању Месне
заједнице Чортановци за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
Месна заједница Чортановци
29. Извештај о раду и Финансијском пословању Месне
заједнице Јарковци за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
Месна заједница Јарковци
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30. Извештај о раду и Финансијском пословању Месне
заједнице Љуково за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће		
Месна заједница Љуково
31. Извештај о раду и Финансијском пословању Месне
заједнице Нови Карловци за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
Месна заједница Нови Карловци
32. Извештај о раду и Финансијском пословању Месне
заједнице Бешка за 2016.годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Оппштинско веће
Месна заједница Бешка
33. Извештај о раду и Финансијском пословању Месне
заједнице Марадик за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
Месне заједнице Марадик
34. Извештај о раду и Финансијском пословању Месне
заједнице Стари Сланкамен за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
Месна заједница Стари Сланкамен
35. Извештај о раду и Финансијском пословању Месне
заједнице Нови Сланкамен за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
Месна заједница Нови Сланкамен
36. Извештај о раду и Финансијском пословању Месне
заједнице Крчедин за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће		
Месна заједница Крчедин
37. Извештај о раду и Финансијском пословању Месне
заједнице Сланкаменачки Виногради за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће
		
Месна заједница
Сланкаменачки Виногради
38. Извештај о активностима на реализацији јавних
овлашћења и дистрибуцији оброка у оквиру Народне
кухиње Црвеног крста Инђија за 2016. годину;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће 		
Црвени крст Инђија
39. Разматрање Дугорочног и срењорочног плана
пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Инђија,
и доношење одговарајућег акта по истом;
Преедлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
ЈКП „Комуналац“ Инђија
40. Разматрање Дугорочног и срењорочног плана
пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и
канализација“ Инђија, и доношење одговарајућег акта
по истом;
Предлагач: 		
		
Обрађивач:
Општинско веће		
ЈКП „Водовод и канализација“
					
Инђија
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41. Разматрање Дугорочног и срењорочног плана
пословне стратегије и развоја ЈП „Инђија пут“ Инђија,
и доношење одговарајућег акта по истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
ЈП „Инђија пут“ Инђија
42. Разматрање Дугорочног и срењорочног плана
пословне стратегије и развоја ЈП „Ингас“ Инђија, и
доношење одговарајућег акта по истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
ЈП „Ингас“ Инђија
43. Разматрање Дугорочног и срењорочног плана
пословне стратегије и развоја ЈП „Ингрин“ Инђија, и
доношење одговарајућег акта по истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
ЈП „Ингрин“ Инђија
II КВАРТАЛ
1. План генералне регулације насеља Крчедин;
Предлагач: 			
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине
2. Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације
насеља Нови Сланкамен;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине
3. Програм коришћења Буџетског фонда за заштиту
животне средине на територији општине Инђија за 2017.
годину;
Предлагач: 			
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
		
послове и заштиту животне средине
4. Предлог Одлуке о измени Одлуке о промени
оснивачког акта ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за правне и скупштинске послове и
		
ЈКП „ Водовод и канализација“ Инђија
5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о промени
оснивачког акта ЈП „Ингас“ Инђија
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за правне и скупштинске послове и
				
ЈП „ Ингас“ Инђија
6. Предлог Одлуке о Општинској управи;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за правне и скупштинске послове
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7. Правила поступања у Општинској управи;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за правне и скупштинске послове
8. Предлог Одлуке о завршном рачуну Буџета општине
Инђија за 2016. годину;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управa –
				
Одељење за финансије
III КВАРТАЛ
1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о обављању
комуналне делатности управљању гробљима погребне
услуге;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа –
Одељење за правне и скупштинске послове,
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине и
ЈКП „ Комуналац“ Инђија
2. Предлог Одлуке о измени Одлуке о пијацама;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за правне и скупштинске послове
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине и
ЈКП „ Комуналац“ Инђија
3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о управљању
комуналним отпадом и одржавању чистоће на
површинама јавне намене на територији општине
Инђија;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће			
Општинска управа –
Одељење за правне и скупштинске послове
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине и
ЈКП „ Комуналац“ Инђија
4. Предлог Одлуке о измени Одлуке о одржавању јавних
зелених површина;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
Општинска управа Одељење за правне и скупштинске послове
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине и
ЈКП „ Комуналац“ Инђија
5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о обављању
комуналне делатности зоохигијене;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа –
Одељење за правне и скупштинске послове
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине и
ЈКП „ Комуналац“ Инђија
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6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавној канализацији;
Предлагач:				
О б р а ђ и в ач :
Оптшинско веће 		
Општинска управа Одељење за правне и скупштинске послове
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине и
		
ЈКП „ Водовод и канализација“ Инђија
7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавном водоводу;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за правне и скупштинске послове
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине и
ЈКП „ Водовод и канализација“ Инђија
8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о Јавним просторима
за паркирање;
Предлагач: 				
О б р а ђ и в ач :
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за правне и скупштинске послове
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине и
ЈП „ Инђија пут“ Инђија
9. Предлог Одлуке о измени Одлуке о обезбеђењу јавног
осветљења;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за правне и скупштинске послове
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине и
ЈП „ Инђија пут“ Инђија
10. Предлог Одлуке о измени Одлуке о сакупљању и
одвођењу атмосферских и површинских вода;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управаОдељење за правне и скупштинске послове
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине и
ЈП „ Инђија пут“ Инђија
11. Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавном превозу
путника на територији општине Инђија;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за правне и скупштинске послове,
Одељење за привреду
12. Предлог Одлуке о измени Одлуке о димничарским
услугама;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за правне и скупштинске послове
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине
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13. Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације
насеља Нови Карловци;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа –
Одељење за урбанизам, комунално- стамбене
послове и заштиту животне средине
14. План детаљне регулације подсистема за наводњавање
„Стари Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“ у општини
Инђија;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине
15. План генералне регулације насеља Бешка;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управаОдељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине
IV КВАРТАЛ
1. Предлог Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа			
Одељење за финансије
2. Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним
комуналним таксама;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управаОдељење за правне и скупштинске послове,
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине,
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода
3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним
административним таксама;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа –
Одељење за правне и скупштинске послове,
Одељење за општу управу и заједничке послове
4. Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнади за услуге
пружања правне помоћи;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управаОдељење за правне и скупштинске послове,
5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнади за заштиту
и унапређење животне средине општине Инђија;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управаОдељење за правне и скупштинске послове,
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине,
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода
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6. Предлог Одлуке о одређивању матичних подручја на
територији општине Инђија;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа –
Одељење за општу управу и заједничке послове
7. Акциони план запошљавања општине Инђија за 2018.
годину;
Предлагач: 			
Обрађивач:
Општинско веће
Агенција за економски развој
општине Инђија д.о.о.
8. Предлог Одлуке о коришћењу пословног простора
општине Инђија;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа –
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине,
9. План генералне регулације насеља Нови Сланкамен;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће			
Општинска управа –
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
		
послове и заштиту животне средине
10. Програм уређивања грађевинског земљишта за 2018.
годину;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
ЈП „Инђија пут“ Инђија
11. Програм отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта за 2018. годину;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
ЈП „Инђија пут“ Инђија;
12. Кадровски план Општинске управе општине Инђија
и Правобранилаштва општине Инђија за 2018. годину;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Општинска управа Одељење за општу управу и заједничке послове
13. Разматрање Програма пословања Јавног предузећа
за дистрибуцију гаса „Ингас“ Инђија за 2018. годину, и
доношење одговарајућег акта о истом;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 		
ЈП „Ингас“Инђија
14. Разматрање Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Инђија за 2018. годину, и
доношење одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
ЈКП „ Комуналац“ Инђија
15. Разматрање Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Инђија за 2018.
годину, и доношење одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће ЈКП „Водовод и канализација“
					
Инђија

Број 6, страна број 159

Службени лист општине Инђија

16. Разматрање Програма пословања Јавног предузећа
за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија
пут“ Инђија за 2018. годину и доношење одговарајућег
акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
ЈП „Инђија пут“Инђија
17. Разматрање Програма пословања Јавног предузећа
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање
депонија „Ингрин“Инђија за 2018. годину, и доношење
одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
ЈП „Ингрин“ Инђија
18. Разматрање Годишњег програма рада за 2018.
годину, Установе „Спортски центар“ Инђија и доношење
одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
Установа „Спортски центар“
					
Инђија
19. Разматрање Годишњег програма рада и финансијског
плана за 2018. годину, Народне библиотеке „Др Ђорђе
Натошевић“ Инђија и доношење одговарајућег акта о
истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
Народна библиотека
		
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија
20. Разматрање Годишњег програма рада и финансијског
плана за 2018. годину, Установе „Културни центар“
Инђија и доношење одговарајућег акта о истом;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће
Установа „Спортски центар“
					
Инђија
21. Разматрање Финансијског плана за 2018. годину,
Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија и доношење
одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће Предшколска установа „Бошко Буха“
					
Инђија
22. Разматрање Плана и програма рада и финансијског
плана за 2018. годину, Центра за социјални рад „Дунав“
Инђија и доношење одговарајућег аката о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
Центра за социјални рад „Дунав“
					
Инђија
23. Разматрање Годишњег програма рада за 2018. годину,
Туристичке организације општине Инђија и доношење
одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
Туристичка организација општине
					
Инђија
24. Разматрање Финансијског плана односно
расхода за средства пројектована у буџету општине
Инђија, опредељена за делатност Дома здраваља
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„Др Милорад Мика Павловић“ Инђија у 2018. години;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 			
Дом здравља
„Др Милорад Мика Павловић“ Инђија
25. Разматрање Пословног плана за 2018. годину
„Агенције за економски развој општине Инђија“
д.о.о.Инђија и доношење одговарајућег акта о истом;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће
„Агенција за економски развој
			
општине Инђија“ д.о.о.Инђија
26. Разматрање Пословног плана за 2018. годину
„Агенције за рурални развој општине Инђија“ д.о.о.
Инђија и доношење одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
„Агенција за рурални развој
			
општине Инђија“ д.о.о.Инђија
27. Разматрање Годишњег програма рада и пословања са
финансијским планом за 2018. годину „Агенције за ИТ,
ГИС и комуникације општине Инђија“ д.о.о. Инђија и
доношење одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће „Агенција за ИТ, ГИС и комуникације
			
општине Инђија“ д.о.о. Инђија
28.
Разматрање Финансијског плана за 2018.
годину, „Пословно образовног Центра“ д.о.о Инђија и
доношење одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
„Пословно образовни центар“ д.о.о
					
Инђија
29. Разматрање Финансијског плана за 2018. годину
Месне заједнице Инђија, и доношење одговарајућег акта
о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 			
МЗ Инђија
30. Разматрање Финансијског плана за 2018. годину
Месне заједнице Љуково, и доношење одговарајућег
акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 			
МЗ Љуково
31. Разматрање Финансијског плана за 2018. годину
Месне заједнице Јарковци, и доношење одговарајућег
акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 			
МЗ Јарковци
32. Разматрање Финансијског плана за 2018. годину
Месне заједнице Чортановци, и доношење одговарајућег
акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
МЗ Чортановци
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33.
Разматрање Финансијског плана за 2018. годину
Месне заједнице Бешка, и доношење одговарајућег акта
о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 			
МЗ Бешка
34. Разматрање Финансијског плана за 2018. годину
Месне заједнице Крчедин, и доношење одговарајућег
акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 			
МЗ Крчедин
35. Разматрање Финансијског плана за 2018. годину
Месне заједнице Марадик, и доношење одговарајућег
акта о истом;
Предлагач: 				
Обрађивач:
Општинско веће 			
МЗ Марадик
36. Разматрање Финансијског плана за 2018. годину
Месне заједнице Стари Сланкамен, и доношење
одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
МЗ Стари Сланкамен
37. Разматрање Финансијског плана за 2018.годину
Месне заједнице Нови Сланкамен, и доношење
одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
МЗ Нови Сланкамен
38. Разматрање Финансијског плана за 2018. годину
Месне заједнице Нови Карловци, и доношење
одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће 		
МЗ Нови Карловци
39. Разматрање Финансијског плана за 2018. годину
Месне заједнице Сланкаменачки Виногради, и
доношење одговарајућег акта о истом;
Предлагач:				
Обрађивач:
Општинско веће
МЗ Сланкаменачки Виногради
IV
Скупштина општине ће у току програмског
периода, разматрати и друга питања из своје надлежности
у зависности од законске регулативе као и од исказаних
и образложених предлога и потреба.
V
Овај Програм објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-28/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр.
72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука
УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став 1. тачка 5. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 21.фебруара 2017. године, донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА БРОЈ 44 У ИНЂИЈИ
УВОД
Изменама и допунама Плана детаљне регулације
блока број 44 у Инђији (у даљем тексту: Измене и
допуне Плана) приступило се на основу Одлуке о изради
Измена и допуна Плана детаљне регулације блока број
44 у Инђији (“Службени лист општине Инђија”, бр.
11/16 и 16/16-исправка). Саставни део Oдлуке је Решење
о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину Измена и допуна Плана
детаљне регулације блока брoj 44 у Инђији (“Службени
лист општине Инђија” бр. 11/16).
План детаљне регулације за блок брoj 44
у Инђији усвојен је од стране Скупштине општине
Инђија 25.11.2011. године и објављен је у “Службеном
листу општина Срема”, бр. 30/11 (у даљем тексту:
План). Одлука о Изменама и допунама Плана донета
је на основу захтева и потреба, како носиоца израде
Плана, тако и појединачног инвеститора, за изградњом
комплекса тржног центра, унутар предметног блока, па
је самим тим неопходно преиспитати планска решења
дата важећом планском документацијом (планиране
детаљне намене површина и објеката, попис парцела
за јавне површине, услове за прикључење објеката
на мрежу комуналне инфраструктуре, регулацију и
нивелацију, елементе заштите природних, непокретних
културних добара и заштите животне средине, услове за
уређење зелених површина итд.).
Носилац израде Измена и допуна Плана је
Општинска управа Инђија, Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне
средине, а обрађивач Измена и допуна Плана је ЈП
“Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад.
Укупна површина простора обухваћеног
Изменама и допунама Плана износи око 8,83 ha.
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ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Измена и допуна Плана
представља Одлука о изради Измена и допуна Плана
детаљне регулације блока број 44 у Инђији (“Службени
лист општине Инђија”, бр. 11/16 и 16/16-исправка), као и
Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације блока број 44 у Инђији
(“Службени лист општине Инђија”, бр. 11/16).
Након доношења Одлуке о изради Измена
и допуна 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, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), приступило
се припреми Материјала за рани јавни увид. Рани јавни
увид за Измене и допуне Плана оглашен је 03.08.2016.
године, од стране Носиоца израде Измена и допуна
Плана – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
Инђија и одржан у периоду од 10. августа 2016. године
до 25. августа 2016. године.
Обрађивачу Измена и допуна Плана је
достављен Извештај о обављеном раном јавном увиду,
од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
Инђија. У оквиру Извештаја налазе се и две примедбе
поднете у току одвијања раног јавног увида.
Садржина и начин израде Измена и допуна
Плана су регулисани Законом о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр.
64/15), као и са другим прописима који непосредно или
посредно регулишу ову област.
Законски оквир:
- Закон о државном премеру и катастру (“Службени
гласник РС’’, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15);
- Закон о експропријацији (“Службени гласник РС’’, бр.
53/95, 23/01-СУС и “Службени лист СРЈ’’, бр. 16/01СУС и “Службени гласник РС’’, бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о водама (“Службени гласник РС’’, бр. 30/10 и
93/12);
- 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 - одредбe чл. 81. до 96.);
- Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник
РС’’, бр. 88/11 и 46/14-УС);
- Закон о јавним путевима (“Службени гласник РС’’, бр.
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима

Уторак 21. фебруар 2017.

(“Службени гласник РС’’, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС);
- Закон о заштити животне средине (“Службени гласник
РС’’, бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др. закон, 72/09 - др.
закон, 43/11-УС и 14/16);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну
средину (“Службени гласник РС’’, бр. 135/04 и 88/10);
- 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 и 14/16);
- Закон о заштити ваздуха (“Службени гласник РС’’, бр.
36/09 и 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини (“Службени
гласник РС’’, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о заштити земљишта (“Службени гласник РС’’,
бр. 112/15);
- Закон о електронским комуникацијама (“Службени
гласник РС’’, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14);
- Закон о енергетици (“Службени гласник РС’’, бр.
145/14);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима
(“Службени гласник РС’’,
бр. 101/15);
- 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 ванредним ситуацијама (“Службени гласник
РС’’, бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
- Закон о заштити од пожара (“Службени гласник РС’’,
бр. 111/09 и 20/15);
- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим
гасовима (“Службени гласник РС’’, број 54/15);
- Закон о туризму (“Службени гласник РС’’, бр. 36/09,
88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 84/15);
- Закон о културним добрима (“Службени гласник РС’’,
бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др.
закон);
- Закон о заштити природе (“Службени гласник РС’’, бр.
36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16);
- Закон о одбрани (“Службени гласник РС’’, бр. 116/07,
88/09, 104/09-др.закон и 10/15);
- Закон о санитарном надзору (“Службени гласник РС’’,
бр. 125/04);
- Закон о заштити од пожара (“Службени гласник РС’’,
бр. 111/09 и 20/15);
- Уредба о категоризацији државних путева (“Службени
гласник РС’’, бр. 105/13, 119/13 и 93/15);
- Уредба о класификацији вода (“Службени гласник
СРС’’, бр. 5/68);
- Уредба о еколошкој мрежи (“Службени гласник РС’’,
бр. 102/10);
- Уредба о режимима заштите (“Службени гласник РС’’,
бр. 31/12) и др.

Број 6, страна број 162

Службени лист општине Инђија

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Измена и допуна
Плана је План генералне регулације насеља Инђије
(“Службени лист општина Срема”, бр. 14/06 и 30/11).
•

Извод из Плана генералне регулације насеља
Инђија

Планом генералне регулације насеља Инђијa у
делу текста који се односи на блок брoj 44 у поглављу III
“Правила уређења просторне структуре насеља према
планираним наменама и функцијама’’, у тачки 3.1.
констатовано је следеће:
“Постојећи стамбени фонд у Инђији не
задовољава у потпуности по величини и по структури,
а делимично ни по квалитету, садашње потребе
становништва Инђије, а још мање ће задовољавати
будуће потребе које ће свакако бити на вишем нивоу. “
У тачки 3.1.3. “Вишепородична стамбена
изградња’’ (зона становања великих густина) утврђено
је следеће:
“Под овим видом становања подразумева
се изградња стамбених објеката за становање више
породица (више од 4 стамбене јединице), спратности
до П+4+Пк (приземље+ четири етаже+поткровље).
За остваривање садржаја пословања намењује се у
првом реду приземље, а по потреби прве две етаже...
Вишепородични стамбени објекти могу имати
подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе.’’
У тачки 3.2. констатовано је следеће:
“У
функционалној
структури
градских
центара, највеће учешће имају делатности намењене
задовољавању такозваних јавних потреба и терцијарне
делатности. Ове делатности ће у будућем животу града
имати све значајније место и по разноврсности и по
броју и потребним капацитетима својих објеката.’’
“Делатности које се могу планирати у зони
јавних намена, у склопу објеката планираних за зону
или у самосталним објектима су из области:
- трговине (трговине, продавнице, тржни центри, робне
куће и др.);
- услужног занатства (пекарске, посластичарске,
обућарске, кројачке, фризерске, фотографске и друге
занатске радње);
- услужних делатности (књижаре, копирнице, видеотеке,
хемијске чистионице и др.);
- угоститељства и туризма свих врста и обима (хотели,
ресторани, кафеи и др.);
- социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи,
обданишта, играонице за децу и др.);
- културе (галерије, библиотеке, читаонице, биоскопске
и позоришне сале и др.);
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- забаве (билијар, салони, салони видео игара,
кладионице и др.);
- пословно-административних делатности (банке,
поште, представништва, агенције, пословни бирои и
др.);
- објекти услужних сервиса (заједничке или централне
гараже и др.);
- верски објекти;
- саобраћајни објекти и терминали
- и други објекти, уз услов да се ни на који начин не
угрожава функционисање зоне и да се у складу са
наменом и капацитетима може обезбедити потребан,
прописан број паркинг места за кориснике.
У зонама јавне намене нису дозвољене никакве
производне или привредне делатности, нити услужнозанатске делатности које околину могу да угрозе буком,
гасовима, отпадом било које врсте и сл.’’
У тачки 3.2.1. Примарни градски центар
предлаже се следеће:
“Примарни градски центар предлаже се да
се формира око постојећег центра града његовим
проширењем и да обухвата блокове бр. 26, 27, 28, 41, 42
и 43 и делове блокова бр. 19, 38, 44 и 53.
Функционална анализа центра указала је
на присуство садржаја непримерених овој зони,
као и одсуство садржаја који би поспешили степен
атрактивности ове историјско-културне целине и центра
насеља - високо вредног урбаног простора.
Из тих разлога у поступку конципирања будућег
развоја и просторне организације овог центра пошло се
од следећих циљева:
- 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;
- 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 га преко
пешачко-бициклистичких алеја повезати са осталим
деловима града;
- озелењавање зоне центра са примарним циљем
подизања амбијенталних вредности и обезбеђивања
безбедног кретања пешака.
У поглављу V Мере за спровођење и реализацију
Генералног плана, у тачки 5.1. “Опис блокова’’ за блок
бр. 44 констатовано је следеће:
“Намењује се централним функцијама (управа,
администрација, култура, пословање, вишепородично
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становање). Део блока припада просторно-културноисторијској целини центар Инђија, евидентирано
непокретно културно добро. Такође у оквиру блока
су присутни и појединачни споменици културеевидентирана непокретна културна добра (објекти
грађанске архитектуре). Заштиту споменика културе
вршити према правилима заштите непокретних
културних добара из овог Плана. Даље уређење простора
вршиће се према одговарајућим одредбама овог Плана.
Намена: зона центра
Део блока уз улицу Краља Петра
Степен изграђености: макс. 70%
Индекс искоришћености: макс. 2,4
Спратност објекта: маx. П+4 (приземље+четири етаже).
Део блока уз улицу Милетићеву
Степен изграђености: макс. 50%
Индекс искоришћености: макс. 1,6
Спратност објекта: маx. П+3+Пк
етаже+поткровље).

(приземље+три

У поглављу VI Правила грађења, у тачки 6.1.2.
“Зона вишепородичне стамбене изградње’’ дефинисано
је следеће:
“У оквиру зоне центра и мешовитог становања
дозвољена је изградња главног објекта: вишепородичног
стамбеног објекта и вишепородичног стамбенопословног објекта. У зависности од величине парцеле,
у оквиру ове зоне, дозвољена је изградња и пословног
објекта. Пословне делатности које се могу дозволити су
из домена трговине на мало, угоститељства и услужне
делатности, тј. оне делатности које својим радом не
угрожавају примарну функцију зоне - становање.
У оквиру главног објекта део приземља или
цела приземна етажа може да се намени за пословни
простор са пословањем које својом делатношћу неће
угрозити примарну функцију - становање. Део објекта
који се намењује за пословне намене не може прећи
половину бруто развијене површине главног објекта.
Вишепородични стамбено-пословни објекат
може да се гради као: слободностојећи, у непрекинутом
низу и у прекинутом низу. Стамбено-пословни објекат
породичног типа може да се гради као: слободностојећи,
двојни објекат и објекат у прекинутом низу.’’
2.
ОПИС ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
2.1.
Опис обухвата Измена и допуна Плана (са
пописом катастарских парцела)
Граница обухвата Измена и допуна Плана
почиње тачком број 1 која се налази на катастарској
парцели бр. 3629, на пресеку осовина улица Краља
Петра и Цара Душана. Од тачке број 1 граница иде у
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правцу југоистока пратећи осовину улице Краља Петра
катастарске парцеле бр. 3629 и 3630 у дужини од око
503,0 m до тачке број 2 на осовини улице Краља Петра,
катастарска парцела бр. 3630.
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у
правцу југозапада секући катастарску парцелу бр. 3630,
а потом прати северозападну међу катастарских парцела
бр. 464/3, 464/2 и 464/1, а потом секући катастарску
парцелу бр. 3641 долази до тачке број 3 на источној међи
катастарске парцеле бр. 584/1.
Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу
северозапада пратећи источну међу катастарске парцеле
бр. 584/1 до тачке број 4 на тромеђи катастарских
парцела бр. 584/1, 3641 и 44.
Након тачке број 4 граница се ломи и иде у
правцу југозапада пратећи југоисточне међе катастарских
парцела бр. 44, 45/1, 45/2, 47/8 и 47/3, а потом сече
катастарску парцелу бр. 3636 (улица Милетићева) до
тачке број 5 на осовини улице Милетићеве.
Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу
северозапада пратећи осовину улице Милетићеве
катастарска парцела бр. 3636 у дужини од око 400,0 m
до тачке број 6 на пресеку осoвина улица Милетићеве и
Цара Душана, катастарска парцела бр. 3632.
Након тачке број 6 граница се ломи и иде у
правцу североистока пратећи осовину улице Цара
Душана, катастарска парцела бр. 3632 у дужини од око
209,0 m до тачке број 1 почетне тачке описа.
Границом обухвата Измена и допуна Плана
обухваћено је око 8,83 ha.
2.2.
Опис грађевинског подручја са пописом
катастарских парцела у обухвату Измена и допуна
Плана
Опис грађевинског подручја са пописом
катастарских парцела у обухвату Измена и допуна
Плана је идентичан са описом обухвата Измена и допуна
Плана.
У обухвату Измена и допуна Плана се налазе
следеће грађевинске парцеле: 3632, 3630, 3641, 3636,
1/1, 1/2, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9, 10/1,
10/2, 10/3, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/1,
20/2, 20/5, 20/6, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 23/1,
23/2, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 28/3,
29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2,
34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6,
36/7, 36/8, 36/9, 37, 38/1, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2,
42/1, 42/2, 43, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 47/3,
47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 49/3,
49/4, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65 и 69.
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3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Обухват Измена и допуна Плана - блок бр. 44 се
налази у централној зони насеља Инђија. Северозападни
део блока припада просторно-културно-историјској
целини централне зоне Инђије.
У оквиру блока бр. 44 налазе се следећи централни
садржаји:
- објекат општине Инђија;
- објекат суда (зграда новије архитектуре);
- кућа Ђорђа Војновића, данас музеј и
- основна школа (зграда новије архитектуре), у чијем
залеђу је формирано бетонирано игралиште, ван
комплекса школе.
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Стање саобраћајне мреже и капацитети саобраћајне
инфраструктуре
Саобраћајни положај простора у обухвату
Измена и допуна Плана блока бр. 44, узимајући у обзир
директан приступ на државне путеве – главне насељске
саобраћајнице и постојеће везе са насељском мрежом,
може се окарактерисати као врло повољан.
Евидентни проблеми који се тичу саобраћајних
површина у оквиру блока бр. 44 су:
- недовољне ширине (непостојање) унутарблоковских
саобраћајница;
- неодговарајући број и диспозиција површина за
мирујући саобраћај, како на јавним површинама, тако и
унутар блока.

Уз поменуте централне садржаје у блоку
бр. 44 су заступљени у првом реду породични, али и
вишепородични стамбени и стамбено пословни објекти.
Објекти породичног становања су већином приземни,
из разних периода и разних стилова градње. Већи број
објеката има део намењен пословању, посебно они у
Улици Краља Петра.

Стање мреже и капацитети водне и комуналне
инфраструктуре

Саобраћајни приступ објектима обезбеђен је
преко улица које окружују блок, осим за вишепородични
стамбени објекат, до којег је изграђена приступна
саобраћајница, везана за Улицу Краља Петра.
Породични стамбени објекти у унутрашњости блока
немају саобраћајни приступ. Паркирање возила за
потребе становника овог блока решено је у оквиру јавне
површине, уличног коридора, што не задовољава ни
тренутне потребе за мирујући саобраћај.

На предметном простору, у улицама које
окружују блок бр. 44, налазе се постојеће, изграђене
инсталације водовода и канализације.

Уз постојећи вишепородични стамбени
објекат је формирана мања уређена зелена површина
која са пешачком површином иза куће Војновића даје
могућност партерног уређења у складу са основном
функцијом овог дела блока – ужи центар насеља.
Североисточну границу блока бр. 44 чини Улица
Краља Петра - државни пут бр. 100 (М-22.1), ХоргошСуботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова –
Београд, који је уједно и главна насељска саобраћајница.
Северозападну границу блока чини улица Цара Душанадржавни пут бр. 126 (Р-109) Рума - Путинци - ИнђијаСтари Сланкамен, такође дефинисана као главна
насељска саобраћајница.
Јужни и југоисточни приступ садржајима у овом
блоку омогућен је преко ниже рангираних саобраћајница
насељске мреже- приступне насељске саобраћајнице:
- Улица Светозара Милетића, која чини југозападну
границу блока,
- Улица Јована Поповића, која представља део јужне
границе блока.

Снабдевање водом у оквиру обухвата Измена
и допуна Плана обезбеђено је са насељског изворишта
лоцираног на периферији насеља, југоисточно у односу
на центар.

У улицама Краља Петра и Цара Душана
водоводна мрежа се простире у зеленом појасу обострано
(парном и непарном страном улице) и изведена је од
ПВЦ цеви пречника ø160 mm. Улична водоводна мрежа
на парној страни улице Цара Душана се протеже од
постојећег шахта на углу улица Српскоцрквена и Цара
Душана до техничке школе “Михајло Пупин’’. Улична
водоводна мрежа на непарној страни улице иде од
шахта на углу улица Цара Душана и Милетићеве и
спаја се са водоводном мрежом на парној страни Улице
краља Петра. У Милетићевој улици водоводна мрежа
ø110 mm почиње од шахта на углу улица Цара Душана
и Милетићеве и иде до улице Соња Маринковић, а
положена је у зеленом појасу на непарној страни улице.
У улици Јована Поповића водоводна мрежа пречника
ø90 mm положена је са непарне стране улице.
Кроз Улицу Краља Петра пролази цевовод
регионалног канализационог система пречника ø500
mm изграђен од дуктилних цеви. Овај колектор иде из
Новосадске улице, пролази кроз Улицу Краља Петра
парном страном улице до Митровданске улице, где
прелази на непарну страну улице. Канализациона мрежа
у Улици цара Душана долази из Светосавске улице,
прелази на непарну страну, а мрежа пречника ø300 mm
је положена ивицом коловоза. Улична канализациона
мрежа у Милетићевој улици је пречника ø250 mm и
положена је осовином коловоза. На улазу у улицу Јована
Поповића из улице Краља Петра, првих око 100 m нема
изграђену канализациону мрежу, већ мрежа ø250 mm
креће од кривине у улици Јована Поповића, где се налази
најузводнији шахт, и одатле се пружа парном страном
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улице у зеленом појасу до улице Соње Маринковић.

растињем.

Атмосферске отпадне воде се прикупљају
зацевљеном мрежом и отвореним каналима положеним
уз уличне саобраћајнице, а реципијент је Инђијски
поток.

У унутрашњости блока се налазе неизграђене
површине које су запуштене, а зеленило је стихијски
распоређено.

Стање мреже и капацитети електроенергетске
инфраструктуре
У границама обухвата Измена и допуна Плана
постоји изграђена електроенергетска инфраструктура,
20 kV средњенапонска подземна и нисконапонска
надземна и подземна мрежа, трафостанице 20/0,4 kV
за напајање постојећих потрошача и стубови јавног
осветљења.
Напајање електричном енергијом обезбеђено
је из дистрибутивних трафостаница: МБТС 20/0,4
kV “Краља Петра I” инсталисане снаге до 630 kVA,
ЗТС 20/0,4 kV “Светозара Милетића” инсталисане
снаге до 400 kVA, МБТС 20/0,4 kV “Максима Горког”
инсталисане снаге до 630 kVA.
Стање
мреже
и
капацитети
комуникационе инфраструктуре

електронске

У оквиру обухвата Измена и допуна Плана
постоји изграђена електронска комуникациона мрежа
у кабловској канализацији за потребе постојећих
корисника. Капацитет ове мреже није довољан за
задовољење потреба нових корисника.
Стање мреже и
инфраструктуре

капацитети

термоенергетске

У оквиру обухвата Измена и допуна Плана
постоји изграђена гасоводна инфраструктура. ЈП
“Ингас” је изградио комплетну гасоводну мрежу и
то разводни челични гасовод за потребе МРС (мернорегулационе станице) “Блок 44”, МРС “Општински
суд” укупног капацитета 160 m3/h и комплетну уличну
гасоводну полиетиленску мрежу у улицама Краља
Петра, Милетићевој, Јована Поповића и Цара Душана.
МРС “Општински суд” је изграђена у дворишту
суда и користи се за потребе јавних објеката, а МРС
“Блок 44” се првенствено користи за потребе грејања
(за котларницу) постојећег вишепородичног стамбеног
објекта. МРС “Блок 44” и котларница су изграђени на
државном земљишту, у средишњем делу блока.
Стање зеленила
Зелене површине у постојећим коридорима
улица Краља Петра и Цара Душана су делимично
уређене. Улице Милетићева и део Јована Поповића које
се налазе у обухвату Измена и допуна Плана, немају
уређених зелених површина. У залеђу зграде Општине
формирана је мања зелена површина са високим

Стање животне средине
Квалитет животне средине предметног простора
је делимично деградиран јер се налази уз Улицу Краља
Петра - државни пут бр. 100 (М-22.1) Хоргош - СуботицаБачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова – Београд и
Улицу Цара Душана - државни пут бр. 126 (Р-109) РумаПутинци - Инђија - Стари Сланкамен, које представља
деградациони пункт околине (аерозагађење, бука).
У циљу праћења квалитета ваздуха на
територији града сачињен je програм систематског
испитивања параметара и то за N02, S02 и чађ у
животној средини. Динамика мерења за параметре
je свакодневна, резултати представљају 24-часовне
вредности концентрација испитиваних параметара. За
мерно место - зграда Општине Инђија, која се налази
у обухвату Измена и допуна Плана, резултати мерења
у току 2016. године показују да граничне вредности и
толерантне вредности углавном одговарају захтевима
прописаним Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха (“Службени гласник PC”,
бр. 11/10, 75/10 и 63/13).
Ниво комуналне буке у Инђији прати се на
три мерна места у три интервала дању и два ноћу.
Мониторинг буке на мерном месту – градски центар је
показивао повремена прекорачења граничних вредности
(око 5 dB) током дана и ноћи (Уредба о индикаторима
буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке
у животној средини, “Службени гласник PC”, 6p. 75/10).
Акустично зонирање, као обавеза локалне
самоуправе, још није реализовано.
У блоку бр. 44 су изграђене инсталације водовода
и канализације односно овај део насеља је снабдевен
питком водом из насељског изворишта, а отпадне воде
се одводе сепаратним системом и пречишћавају пре
упуштања у реципијент.
У предметном делу насеља је изграђена
гасоводна инфраструктура, што позитивно утиче на
квалитет ваздуха као природног ресурса, с обзиром да је
гас еколошки најчистије гориво.
Комунални отпад се одлаже у складу са
Локалним планом управљања отпадом на територији
општине.

Број 6, страна број 166

Службени лист општине Инђија

Посебно важни делови природе
У обухвату Измена и допуна Плана нема
евидентираних заштићених подручја.
Непокретна културна добра
У северном делу предметног блока број 44
налази се део просторно-културно-историјске целине –
централна зона Инђије, која представља евидентирану
непокретност под претходном заштитом - дефинисана
условима за ГП Инђије, фебруара 2006. године. Овај део
чине кат. парцеле бр. 1/1, 1/2, 2, 63, 64 и 65 КО Инђија.

Уторак 21. фебруар 2017.

вредности, те објекти у саставу целине који се воде као
“остали објекти у саставу целине” - без споменичких
својстава.
Непокретна културна добра - споменици културе
У оквиру дела просторно-културно-историјске
целине “Централна зона Инђије” која задире у блок 44
налазе се, пo структури, следећи објекти:
Кућа Ђорђа
Војновића

Историјски подаци

Адреса:

Цара Душана бр. 3

Власник:

СО Инђија

Врста НКД:

Споменик културе

Категорија:

Од значаја

Централна зона Инђије као просторно-културноисторијска целина са својом садашњом структуром,
просторном организацијом и уличном матрицом, везана
je за развој насеља у периоду од обнове насеља у другој
половини XVIII века. Снажан развој насеља и ове
централне зоне, везан je за период краја XIX и почетак
XX века, када долази до значајнијег развоја занатства и
индустрије.

Кућа Ђорђа Војиновића je проглашена за
споменик културе Решењем Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица бр. 179 од 05.08.1976.
године и категорисана као споменик културе од значаја.

Евидентирани објекти у саставу предметног дела
целине управо сведоче о овим историjским догађајима.
Подигнути су углавном у периоду од друге половине
XIX, до прве половине XX века, са типичним стилским
одликама за период настанака, попут еклектике са
декоративним елементима барока, класицизма, сецесије
и модерне.

Евидентирне
заштитом

Стил: архитектонска обележја друге половине
XIX века у време када je кућа настала са рокајном
декоративном пластиком у детаљима.
непокретности

Зграда општине Адреса:
Инђија
Власник:

под

претходном

Цара Душана бр. 1
СО Инђија

Врста НКД:

Добро под
претходном
заштитом

Категорија:

-

Објекти представљају стамбене и пословностамбене, приземне или једноспратне грађевине са
локалима и колско-пешачким пролазима у приземљу
и стамбеним простором на спрату. Оне су у структури
насеља у целини најрепрезентатвнији објекти.

Стил: зграда са почетка XX века са елементима
сецесије.

Постојеће карактеристике како појединачних
објекта, тако и простора у целини, чине основ очувања
амбијенталних вредности и насеља у целини.

Заштићена околина: катстарска парцела на којој
се налази објекат, суседне парцеле и припадајући део
улице до осовине наспрам наведене парцеле.

Преглед добара пo категоријама и врстама нa
предметном подрују Измена и допуна Плана

Археолошки локалитети

Просторно-културно-историјска целина централне
зоне Инђије (део целине)
Просторно-културно-историјска
целина
централне зоне Инђије предстваља евидентирано
непокретно културно добро под претходном заштитом.
У посматраном простору блока 44 објекти
на углу улица Цара Душана и Краља Петра са
припадајућим парцелама улазе у састав ове целине.
Њихов статус унутар целине није идентичан. Структуру
чине непокретна културна добра (споменици културе) и
евидентиране непокретности под претходном заштитом,
као грађевински објекти који поседују споменичке

Завод за заштиту споменика културе Сремска
Митровица располаже са мало података о археолошком
наслеђу у простору обухваћеном Изменама и допунама
Плана. Ha основу увида у расположиву документацију
која je прикупљена приликом рекогностицирања
ширег окружења обухвата Измена и допуна Плана,
констатовано je неколико археолошких локалитета из
праисторијског и средњовековног периода. Обзиром на
интензивне градитељске захвате и неопходност велике
дубине фундирања за будуће објекте за предметно
подручје важе строжији услови заштите са овог аспекта.
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Анализа, вредновање, смернице заштите непокретиог
културног наслеђа
Анализа постојећег стања
Постојеће стање непокретних културних
добара у зони посматраног блока чине два објекта,
угаона једноспратна зграда Општине Инђија и суседни,
приземни објекат куће Ђорђа Војновића, данас галеријски
простор. Угаона локација ова два објекта, у односу
на посматрани блок (објекти заузимају зону северног
угла), чини релативно издвојену и контролисану целину
у односу на структуру блока. Такође, ови објекти и пo
својој намени (јавне функције) представљају издвојену
целину у односу на остатак блока.
Вредновање и структура НКД
Структуру НКД у посматраном блоку чини
део ПКИЦ “Централна зона Инђије” као евидентирана
непокретност под претходном заштитом, односно два
објекта као део те целине.
Вредност посматране структуре у окружењу
лежи у чињеници да ови објекти представљају
сведочанство о једном значајном периоду развоја насеља
из кога се није задржао велики број грађевинских
објеката. Њихова вредност je далеко већа ако се
посматра целокупна насељска структура, a не зона
непосредног предметног блока у чијој структури они
свакако предстваљају мали део. Такође, вредност ових
објеката лежи и у чињеници да се они налазе на главној
насељској раскрсници, односно да они предстваљају
насељске репере.
Смернице заштите НКД
Служба заштите инсистира на очувању
побројаних појединачних објекта, као сведочанстава
развоја и трансформације насељске структуре,
првенствено као реперних објеката. Ниво амбијенталне
заштите третира се на нивоу очувања постојеће
регулације и положаја грађевинске линије. Висинску
регулацију потребно je задржавати на постојећем нивоу
уз могуће трансформације дела структуре у саставу
целине, a пo појединачним условима заштите.
Заштита археолошког наслеђа као непокретности
под претходном заштитом потребна je у целокупној
зони посматраног блока и реализује се појединачним
условима за сваки ниво интервенција на изградњи
објеката и инфраструктуре.
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ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ

ПОДЕЛЕ

НА

Циљеви уређења и изградње и основни
програмски елементи овог дела насеља Инђија су:
- стварање просторних услова како би се у једном од
централних блокова насеља Инђија створили услови за
изградњу нових објеката и садржаја, али и обезбедила
бржа и флексибилнија могућност реализације;
- дефинисање нових саобраћајних површина, мирујућег
саобраћаја и бициклистичких и пешачких токова;
- дефинисање површина јавне намене, у складу са
Законом о експропријацији;
- дефинисање начина уређења и утврђивање правила
изградње површина јавне намене;
- дефинисање прикључака на јавну комуналну
инфраструктуру;
- дефинисање могућности парцелације и препарцелације;
- дефинисање и спровођење мера заштите животне
средине.
Развој просторне целине која је предмет Измена
и допуна Плана и концепцијско решење исте, поред
свега напред наведеног, заснован је и на:
- претходним условима добијеним од надлежних органа
и институција;
- исказаним иницијативама за изградњу на датом
простору и захтевима будућих корисника, усклађеним
са стручним мишљењем обрађивача Измена и допуна
Плана.
На основу свега наведеног простор у
обухвату Измена и допуна Плана подељен је на
четири карактеристичне зоне према морфолошким и
функционалним карактеристикама, а узимајући у обзир
како постојеће, тако и планиране садржаје у датом
простору.
1.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА
У оквиру обухвата Измена и допуна Планаблока бр. 44 налази се део постојећих централних
садржаја насеља Инђија.
Део централних садржаја у оквиру блока бр.
44 смештени су уз улице Краља Петра, Цара Душана,
Милетићева и приступне улице (Улица Нова 1 и Улица
Нова 2), док се површина намењена централним
садржајима у оквиру које је планирана изградња тржног
центра простире на крају Улице Нова 2, а уз Улицу
Краља Петра и Улицу Нова 3.
1.2. ЗОНА СТАНОВАЊА
У оквиру обухвата Измена и допуна Плана
највећи део површине чине површине намењене
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становању, од чега је већи део површина намењен
вишепородичном становању. Део породичног становања
се задржава, са могућношћу изградње нових објеката.

Комплекс тржног центра планиран је у
централном делу обухвата Измена и допуна Плана блока
бр. 44, уз планиране објекте вишепородичног становања.

1.3. ЗОНА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Изградња планираног комплекса тржног центра
пружиће квалитетнију понуду трговинско-услужних
садржаја, како би се задовољиле потребе и захтеви
постојећих и потенцијалних корисника. Планирани
комплекс тржног центра биће усаглашен са планираном
преовлађујућом наменом, а представљаће нову вредност
простора и као такав биће у функцији целог насеља
Инђија.

Зелене површине јавног коришћења, а које су
намењене мирном одмору, планиране су у јужном делу
предметног блока.
1.4. ЗОНА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
Саобраћајне површине јавног коришћења
треба да обезбеде квалитетну и безбедну саобраћајну
доступност свим планираним садржајима.
2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА
2.1. ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
2.1.1. Објекти и површине локалне самоуправе,
правосудних органа, образовања и културе
У оквиру обухвата Измена и допуна Плана
налазе се следећи објекти и површине локалне
самоуправе, правосудних органа, образовања и културе:
- Oпштинa Инђија;
- Суд;
- комплекс основне школе “Петар Кочић’’;
- Музеј - кућа Ђорђа Војновића.
Објекти општине Инђија, суда и музеја
смештени су између улица Краља Петра, Цара Душана,
приступне улице (Улица Нова 1) и налазе се у оквиру
просторно-културно-историјске целине.
Реконструкција и изградња објеката који се
налазе у оквиру граница просторно-културно-историјске
целине може се вршити само у складу са условима
надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Испод постојећег бетонског игралишта, које
припада основној школи “Петар Кочић’’, планирана је
подземна јавна гаража.
Постојећи и планирани објекти треба да чине
јединствену амбијенталну целину, просторно јединство
наслеђених и планираних објеката.
2.1.2. Објекти и површине пословно-услужних
садржаја
Пословне и услужне делатности које се могу
дозволити су из области: трговине на мало, производног
и услужног занатства и предузетништва, угоститељства
и услужних делатности, као и делатности из области
образовања, здравства, социјалне заштите, културе,
спорта, рекреације и комуналних услуга.

У делу зоне централних садржаја, у оквиру
просторно-културно историјске целине, планира се
изградња новог пословног објекта, у продужетку
постојећег објекта суда. Намена објекта мора бити
у складу са правилима грађења за ову зону. За нови
објекат, као и за потребе суда и Општине, планирана је
изградња подземних гаража или надземних паркинга у
дворишном делу припадајућих парцела.
2.2. СТАНОВАЊЕ
2.2.1. Породично становање са пословањем
Породично становање са пословањем планирано
је у југозападном делу блока број 44, уз Милетићеву
улицу, а мањи део у јужном делу предметног блока.
У склопу објекта породичног становања може
се формирати пословни простор, максимално до 50%
укупне површине стамбеног објекта.
Предвиђена спратност објеката породичног
становања са пословањем је максимално По+П+2
(подрум, приземље и две етаже).
2.2.2. Вишепородично становање са пословањем
Највећи део површине намењене становању
чини вишепородично становање са пословањем. Могу
се градити вишепородични стамбени објекти, стамбенопословни објекти (претежна намена је становање),
пословно-стамбени објекти (претежна намена је
пословање) и чисто пословни објекти.
Предвиђена
максимална
спратност
вишепородичних објеката према Улици Краља
Петра је По+П+5 (подрум, приземље и пет етажа).
У унутрашњости блока, уз Улицу Нова 2 и према
Милетићевој улици предвиђена је нижа спратност
објеката, максимално По+П+3 (подрум, приземље и три
етаже), док је у унутрашњости блока, уз Улицу Нова
3, максимална спратност вишепородичних објеката
По+П+2 (подрум, приземље и две етаже).
На кат. парцели бр. 6/3 КО Инђија предвиђена
је максимална спратност објеката По+П (подрум и
приземље), По+П+2+Пс (подрум, приземље, две етаже
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и повучени спрат), По+П+3+Пс (подрум, приземље,
три етаже и повучени спрат), По+П+4+Пс (подрум,
приземље, четири етаже и повучени спрат), По+П+5+Пс
(подрум, приземље, пет етажа и повучени спрат), а све
према графичком прилогу.
Постојећи вишепородични стамбени објекти
у северном делу блока, у оквиру просторно културно
историјске целине, представљају завршену целину. Не
дозвољава се промена хоризонталног ни вертикалног
габарита. Проблем паркирања возила становника овог
објекта ће се делимично решити изградњом паркинга у
Улици Нова 1, а могуће је тражити прихватљиво решење
и у оквиру подземне гараже.
2.3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Уређењем зелених површина у обухвату Измена
и допуна Плана планирано је формирање зелених
површина јавног и ограниченог коришћења.
Зелене површине јавног коришћења ће чинити
линијско зеленило у оквиру уличних коридора и паркинг
простора, зелене површине уз јавне објекте у оквиру
централних садржаја и зелене површине за миран одмор
у оквиру јужног дела стамбеног блока.
Зелене површине ограниченог коришћења,
треба формирати у оквиру зоне породичног и
вишепородичног становања са пословањем.
Зелене површине јавног коришћења
Зеленило уличних коридора и паркинг простора
У оквиру коридора саобраћајница је потребно
формирати улично зеленило. Постојеће зеленило у
оквиру уличних коридора, треба одржавати као линијско,
сукцесивном заменом старих и оболелих стабала. За
озелењавање се препоручују саднице високих или
ниских лишћара. Потребно је изабрати једну врсту за
једну улицу, а препоручују се: Tilia sp., Acer sp., Ulmus
sp., Prunus sp. и др. Растојања стабала у дрвореду зависе
од њихове висине и износе од 5 m до максимум 15 m.
Изабрати врсте отпорне на аерозагађење, са израженом
санитарном функцијом, средњег и високог ефекта
редукције буке. За партерно озелењавање применити
различите врсте листопадног зимзеленог и четинарског
шибља. На проширењима у оквиру уличних коридора
се могу формирати групе садница, укључујући и
четинарске врсте (Picea sp., Abies sp., и др.), при томе
водећи рачуна о прегледности саобраћаја.
Озелењавање паркинг простора спровести
формирањем линијског зеленила од ниских и средњих
лишћара, које ће пружити заштиту од инсолације, или
предвидети могућност садње једног стабла после сваког
трећег паркинг места.
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Зеленило око јавних објеката
Зелене површине уз јавне објекте, које ће се
најчешће користити за краткотрајан одмор, важан су
елеменат архитектонске композиције. У том смислу ове
површине озеленити или реконструисати декоративним
садним материјалом.
Зелене површине за миран одмор
Ове зелене површине у оквиру јужног дела
стамбеног блока, треба уредити у пејзажном стилу и
опремити вртно архитектонском елементима (клупе,
корпе за отпатке, справе за игру деце, расвета и сл.), у
циљу мирног одмора и пасивне рекреације становника
блока.
Простор
уредити
парковски
применом
декоративних врста. Препоручују се следеће врсте
лишћара: Тiliа sp., Betula sp., Sophora sp., Acer sp.,
Ginkgo sp.; четинара: Picea sp., Abies sp., Thuja sp., Larix
sp.; шибља: Forsitia sp., Spirea sp., Siringa sp., Cotoneaster
sp., Piracantha sp., Juniperus sp. и др. На свим слободним
површинама формирати партерни травњак.
Зелене површине ограниченог коришћења
Зелене површине у оквиру зоне породичног становања
са пословањем
У оквиру породичног становања је потребно
формирати предврт и простор намењен мирном одмору
или игри деце као функционалне зоне.
Зелене површине у оквиру зоне вишепородичног
становања са пословањем
Зелене површине у оквиру зоне вишепородичног
становања са пословањем, треба формирати у пејзажном
стилу на 30% површине парцела. Обезбедити просторе за
миран одмор (клупе), дечија игралишта, травњак за игру
и одмор, као и паркинг просторе и платое за контејнере.
Зелене површине вишепородичног становања повезати
са осталим зеленим површинама садњом група лишћара,
четинара и шибља.
2.4. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Саобраћајне површине чине регулационе
ширине улица, паркинг површине, пешачке стазе, колскоманипулативни платои у режиму јавног коришћења, које
треба да обезбеде квалитетну и безбедну саобраћајну
доступност свим планираним садржајима. Постојећи и
планирани садржаји ове зоне омогућиће функционално
повезивање свих интерних кретања унутар блока, као
и квалитетну и безбедну везу са окружењем. У оквиру
регулационих ширина уличних коридора налазе се трасе
комуналне инфраструктуре.
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2.5. БИЛАНС ПОВРШИНА
НАМЕНА ПОВРШИНА
ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
Објекти и површине локалне самоуправе,
правосудних органа, образовања и културе
Објекти и површине пословно услужних
садржаја
Остали централни садржаји
СТАНОВАЊЕ
Породично становање са пословањем
Вишепородично становање са пословањем
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Зелене површине јавног коришћења
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Главна насељска саобраћајница
Приступна насељска саобраћајница
Колско-пешачки прилаз
КОМУНАЛНИ САДРЖАЈИ
Трафостаница
Котларница и МРС
УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

ПОСТОЈЕЋЕ
ha
а
m2
1
32
51
1
15
99
-

5
5
1

-

-

-

-

16
95
85
10
53
97
55
1

52
71
03
68
27
88
39
51
16
35
00

1,87
67,46
66,25
1,21
17,36
11,08
6,28
0,17
0,02
0,15
100

1
83

8

%
15,01
13,14

ПЛАНИРАНО
ha
а
m2
2
00
48
1
15
99

4
3

2
1

8

%
22,70
13,14

84

49

9,56

10
65
44
22
22
48
97
28
22
1

13
66
47
40
40
43
88
29
26
56
16
40
00

46,45
7,44
39,01
2,54
2,54
28,13
11,08
14,53
2,52
0,18
0,02
0,16
100

1
83

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
Планиране површине за јавне садржаје се образују од следећих парцела:
Намена

парцела
цела

Општина Инђија
Суд
комплекс О.Ш. “Петар Кочић”
Музеј
зелене површине
улични коридори

трафостаница
котларница и МРС

део
1/2

1/1
7/2,62,60
64
36/9
34/4,34/5,24,11

5,69,3636
65
64/6,40/2,41/2
3636,47/3,47/8,45/2,45/1,44,46/2,39,40/1,42/2,42/1,38/2,
37,36/2,35,33/1,34/6,32,31/2,31/1,30/1,29/1,27/1,26/2,
17,14,13,9,7/1,5,63,65,4/1,3,2,6/3
2
63

Постојеће парцеле јавних садржаја и објеката су:
- Општина Инђија;
- Суд;
- комплекс О.Ш. “Петар Кочић”;
- Музеј;
- улични коридори (улице Милетићева, улица Цара Душана, улица Краља Петра и улица Јована Поповића).
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Површине у обухвату Измена и допуна Плана
ha
1. Површине јавне намене
Објекти и површине локалне самоуправе, правосудних органа, образовања и
културе
Зелене површине јавног коришћења
Главна насељска саобраћајница
Приступна насељска саобраћајница
Колско-пешачкки прилаз
Трафостаница
Котларница и МРС
2. Површине остале намене
Објекти и површине пословно услужних садржаја
Породично становање са пословањем
Вишепородично становање са пословањем
Укупна површина у обухвату Измена и допуна Плана

3
1

1

4

3
8

Површина
a
m2
88
38
15
99
22
97
28
22
1
94
84
65
44
83

40
88
29
26
16
40
62
49
66
47
00

%
43,99
13,14
2,54
11,08
14,53
2,52
0,02
0,16
56,01
9,56
7,44
39,01
100

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
Регулационе линије улица и јавних површина дефинисане су постојећим и новоодређеним међним тачкама.
Списак новоодређених међних тачака
Број тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Y
7427888.66
7427882.66
7427886.69
7427886.59
7427895.04
7427894.82
7427897.60
7427913.07
7427914.76
7427920.86
7427924.14
7427926.77
7427935.79
7427939.69
7427951.38
7427963.56
7427971.68
7427971.88
7427978.37
7427981.37
7427986.89
7427988.85
7427996.26
7427999.50
7428004.65

X
4989514.85
4989507.63
4989504.35
4989504.23
4989497.35
4989497.09
4989494.81
4989477.56
4989475.65
4989468.92
4989465.33
4989462.43
4989452.44
4989447.44
4989433.94
4989419.81
4989411.08
4989410.85
4989403.86
4989400.61
4989394.63
4989392.46
4989384.45
4989382.05
4989375.37

Број тачке
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Y
7428005.54
7428010.12
7428025.14
7428044.95
7428058.36
7428052.37
7428001.98
7428067.57
7428080.86
7427966.76
7427980.68
7427985.71
7427971.79
7427977.69
7427976.30
7427919.37
7427920.78
7427943.52
7427951.05
7427948.31
7427948.30
7427951.41
7427958.03
7427960.52
7427959.66

X
4989557.53
4989560.52
4989573.59
4989594.07
4989576.27
4989577.17
4989531.20
4989458.84
4989442.65
4989509.58
4989523.94
4989519.06
4989504.71
4989483.31
4989481.66
4989530.60
4989532.11
4989581.45
4989574.87
4989571.71
4989571.42
4989568.70
4989576.41
4989574.23
4989573.27
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Број тачке
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Службени лист општине Инђија

Y
7428035.77
7428040.22
7428046.55
7428051.50
7428070.26
7428075.56
7428082.33
7428083.84
7428089.74
7428089.27
7428092.00
7428094.00
7428096.42
7428098.68
7428100.05
7428102.51
7428103.47
7428105.61
7428114.62
7428157.94
7428193.59
7428228.44
7428127.17
7428128.74
7428132.60
7428182.72
7428200.21
7428214.02
7428206.32
7428172.88
7428201.21
7428154.38
7428156.92
7428162.98
7428161.80
7428177.70
7428119.42
7428116.86
7428110.65
7428111.82
7428099.75
7428175.30
7428164.67
7428156.42
7428219.04
7428248.30
7428034.74

X
4989339.11
4989332.06
4989321.79
4989313.24
4989272.09
4989260.51
4989244.82
4989241.00
4989227.36
4989227.17
4989220.17
4989216.05
4989210.53
4989205.30
4989202.86
4989197.46
4989195.44
4989190.74
4989199.34
4989214.88
4989227.66
4989241.40
4989243.40
4989239.72
4989238.02
4989257.27
4989263.98
4989269.29
4989287.64
4989283.13
4989294.75
4989318.58
4989317.40
4989300.62
4989298.02
4989327.53
4989281.52
4989282.67
4989299.51
4989302.11
4989301.79
4989330.89
4989346.02
4989390.96
4989303.72
4989245.80
4989340.37

Број тачке
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
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Y
7427965.62
7427967.28
7427964.39
7427965.51
7427965.07
7427971.18
7427977.66
7427991.61
7427997.41
7427998.09
7427995.78
7427983.89
7427988.62
7427981.94
7427977.18
7427976.51
7427975.82
7427974.08
7427974.78
7427973.61
7427969.51
7427968.82
7427967.70
7427968.37
7427965.29
7427963.05
7427958.36
7427955.33
7427954.64
7427953.49
7427954.20
7427948.86
7427953.50
7427946.89
7427942.22
7427941.55
7427940.82
7427939.70
7427940.41
7427937.55
7427935.05
7427933.83
7427931.77
7427933.00
7427930.46
7427977.42
7427976.69

X
4989571.68
4989577.56
4989578.33
4989582.73
4989606.12
4989600.30
4989596.96
4989584.43
4989577.41
4989567.54
4989570.60
4989561.77
4989555.39
4989550.42
4989556.80
4989556.30
4989557.23
4989555.95
4989555.01
4989554.14
4989551.07
4989552.02
4989551.18
4989550.23
4989547.95
4989546.29
4989552.74
4989550.48
4989551.45
4989550.60
4989549.64
4989545.67
4989539.23
4989534.31
4989540.77
4989540.24
4989541.22
4989540.37
4989539.42
4989537.34
4989535.45
4989537.17
4989535.63
4989533.90
4989531.99
4989618.56
4989619.26
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Број тачке
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Y
7427992.56
7427973.77
7427970.74
7427966.60
7427966.62
7427953.30
7427950.96
7427946.95
7427943.97
7427943.23
7427939.29
7427936.25
7427939.78
7427946.81
7427963.10
7427965.14
7427972.55
7427977.38
7427982.08
7427986.93
7427988.98
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X
4989511.85
4989492.34
4989489.26
4989492.81
4989494.39
4989506.08
4989503.29
4989506.67
4989509.34
4989508.41
4989512.07
4989514.92
4989518.68
4989523.88
4989535.98
4989537.47
4989543.03
4989536.60
4989540.08
4989543.70
4989545.26

Нивелационим решењем су задржане нивелете
постојећих улица, док су за планиране уличне коридоре
дате:
- коте прелома нивелете саобраћајнице;
- нагиби нивелете саобраћајнице (0,27–7,07‰).
Диспозиција објеката, грађевинске линије, као
и спратност објеката дати су на графичком прилогу бр.
2.4.
5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Површина јавне намене јесте простор одређен
планским документом за уређење или изградњу објеката
јавне намене или јавних површина за које је предвиђено
утврђивање јавног интереса, у складу са посебним
законом (улице, тргови, паркови и др.).
Објекти јавне намене су објекти намењени
за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене
у јавној својини по основу посебних закона (линијски
инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних
органа, органа територијалне аутономије и локалне
самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који
могу бити у свим облицима својине (болнице, домови
здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени
и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти
културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти).

Број тачке
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
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Y
7427990.30
7427989.51
7428005.59
7428002.94
7428000.50
7427993.94
7427996.38
7427990.46
7427988.30
7428000.01
7428007.63
7428005.86
7428005.24
7428005.85
7428008.35
7428010.93
7428011.45
7428014.02
7428018.58
7428168.67

X
4989633.02
4989633.69
4989622.54
4989620.12
4989622.67
4989615.95
4989613.40
4989606.73
4989604.41
4989593.86
4989593.53
4989590.58
4989587.20
4989583.81
4989579.98
4989576.89
4989582.58
4989579.53
4989567.88
4989338.88

Површине и објекти јавне намене у обухвату
Измена и допуна Плана су:
- објекти и површине локалне самоуправе, правосудних
органа, образовања и културе;
- зелене површине јавног коришћења;
- главна насељска саобраћајница;
- приступна насељска саобраћајница;
- колско-пешачкки прилаз;
- трафостаница и
- котларница и мерно-регулациона станица (МРС).
Правила грађења за објекте и површине локалне
самоуправе, правосудних органа, образовања и културе
дата су у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА,
2.1. Зона централних садржаја.
Услови за уређење и изградњу за остале
површине јавне намене дефинисани су у тачки 6.
КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА
УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ.
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6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
И
ЗЕЛЕНИЛА
СА
УСЛОВИМА
ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
Садржаји у оквиру блока бр. 44 (стамбени
садржаји, суд, општинске службе и остали централни
садржаји) и даље ће бити везани на државни пут IIа реда
бр. 100/М-22.1, као и на државни пут IIа реда бр. 126/Р109 преко одговарајућих саобраћајних прикључака, док
ће се стамбеним објектима вишепородичног становања
у јужном делу блока моћи прилазити и из улица Јована
Поповића и Милетићеве.
Стационаже
и
положајне
одреднице
саобраћајних прикључака су:
- улаз из блока – постојећи прикључак - стационажа ДП
бр. 100 km 156+189;
- улаз из блока – планирани прикључак - стационажа ДП
бр. 100 km 156+410;
- улаз из улице Јована Поповића - раскрсница –
стационажа ДП бр. 100 km 156+595;
- улаз из улице Милетићеве – раскрсница -стационажа
ДП бр. 126 km 20+732.
Саобраћајни прикључак – раскрсница ДП
бр. 100 /М- 22.1 и бр. 126/Р-109, (улице Цара Душана
и Краља Петра), чвор 10015 стационажа km 156+096
ДП бр. 100 (референтни систем) је реконструисана у
претходном периоду и прилагођена повећаном обиму
саобраћаја.
Овакав приступ и доступност блоку бр. 44 из
више праваца у саобраћајно-функционалном смислу
може се сматрати врло повољним с обзиром на значај,
положај и будућу намену посматраног подручја.
На предметној локацији налазе се изграђени
објекти саобраћајне инфраструктуре, који ће се
задржати, а планира се комплетирање недостајуће
саобраћајне инфраструктуре: саобраћајница, површина
за немоторнa кретањa (пешачке површине) и паркинг
површина, узимајући у обзир садржаје блока бр. 44.
Ободне улице и саобраћајнице у њима (јавно
земљиште), које повезују блок бр. 44 са насељем, као и
унутарблоковске саобраћајнице, омогућиће квалитетну
и безбедну саобраћајну доступност свим планираним
садржајима.
За формирање садржаја путног-друмског
саобраћаја, као основног транспортног система
насељске мреже, на предметној локацији постоје
одговарајући просторни и урбанистички елементи који
ће омогућити функционално повезивање свих интерних
кретања унутар блока, а такође ће омогућити квалитетну
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и безбедну друмску везу са окружењем.
У оквиру јавних површина унутар блока
предвиђена је изградња саобраћајница са свим
потребним геометријским и нивелационим елементима,
док се у коридорима главне и приступних саобраћајница
задржава постојећа изграђеност, с обзиром да је
извршена реконструкција у претходном периоду.
Овим ће се омогућити безбедно и неометано
кретање свих друмских превозних средстава
(путничких, возила за снабдевање и ургентних возила)
у свим временским условима, обезбеђење одговарајућег
одводњавања са свих саобраћајних површина и
одговарајући ниво услуге.
Површине за стационирање возила (мирујући
саобраћај) блока бр. 44 у оквиру парцела могуће је
планирати у више нивоа кроз подземне гараже и
паркинг површине у нивоу терена. Постојеће површине
за мирујући саобраћај у оквиру коридора улица по ободу
блока бр. 44 користиће се за краткотрајна паркирања са
различитим избором система и временским зонингом
паркирања.
На месту постојећег школског игралишта
планира се изградња јавне подземне гараже, за смештај
око 100 возила. Над гаражом ће се уредити/изградити
спортски терени за потребе школе.
6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Општи услов за изградњу саобраћајне
инфраструктуре је израда Идејних и пројеката за
грађевинску дозволу, за све саобраћајне капацитете уз
поштовање одредби:
- Закона о јавним путевима (“Службени гласник РС”, бр.
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута (“Службени гласник РС”, бр.
50/11);
- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим
условима за изградњу, одржавање и експлоатацију
аутобуских станица и аутобуских стајалишта (“Службени
гласник РС”, бр. 20/96, 18/04, 56/05 и 11/06);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Главна насељска саобраћајница (ГНС) – трасе ДП
бр. 100 и бр. 126 кроз насеље:
- постојећи коридор различите ширине;
- коловоз ширине 7,0 (2х3,5) m осим у делу где је ГНС
део ДП II реда (2х7,1 m са разделом од 2,0 m);
- рачунска брзина Vrac = 50 km/h;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (110 kN
по осовини);
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- једнострани нагиб коловоза;
- укрштање са категорисаном путном мрежом:
површинске (сигналисане) раскрснице,
- паркирање у оквиру коридора: дозвољено;
- терминали јавног превоза: аутобуске нише у дужини од
35 m, где год за то постоје просторне могућности.
Приступне - остале насељске саобраћајнице:
- коловоз ширине 5,0 (2х2,5) m за двосмерни саобраћај,
3,0 m за једносмерни саобраћај;
- носивост коловоза за лак саобраћај (мин. 60 kN по
осовини);
- једнострани нагиб коловоза;
- укрштање са насељском мрежом: површинске
(сигналисане) раскрснице;
- паркирање у оквиру коридора: није дозвољено.
Колско-манипулативне површине:
- колско-манипулативне површине изводити за
полиномно коришћење, за стационирање као и остале
манипулативне радње унутар блока (окретнице);
- носивост коловозне конструкције је као и за
саобраћајнице на које се наслањају;
- коловозну конструкцију изградити од савремених
конструкција (асфалт, бетон, префабриковани елементи);
- нагиб коловоза извести на такав начин да се обезбеди
одговарајуће одводњавање.
Саобраћајни прикључци
Прикључења саобраћајница (прикључци) на
ГНС (постојећи државни путеви I и II реда), извести/
редефинисати уз придржавање - обезбеђивање услова
прегледности и неометаног укључивања (троуглови
прегледности, полупречник проходности меродавног
возила).
Колски прилази парцелама
У оквиру обухвата Измена и допуна Плана
планиране су осим главне и приступних саобраћајнице
(делимично изграђених и неизграђених) и колски
прилази чија је функција везана за обезбеђење прилаза
парцелама. Ширине коловоза, као и диспозиција су
утврђени на основу локалних услова. При пројектовању
и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир
следеће просторно-пројектне основе:
- задржавање постојећих регулационих линија уз
минималне корекције у случајевима где је то неопходно
(обезбеђење проходности);
- колско прилазе изводити искључиво за колски приступ
грађевинским парцелама;
- примена свих осталих услова изградње као и за све
остале саобраћајнице у оквиру обухвата Измена и допуна
Плана (коловозне конструкција, услови одводњавања);
- немоторни (пешачко-бициклистички) саобраћај
обављати заједно на истим површинама.
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Стационарни саобраћај
Стационарни саобраћај у оквиру обухвата
Измена и допуна Плана је посматран као јединствен
проблем који се интегрално решава за све посматране
јавне и остале садржаје унутар блока 44. Основи улазни
подаци (степен моторизације, локални услови) су
дефинисани на основу смерница из Плана генералне
регулације насеља Инђија.
Препоруке норматива за паркирање путничких
возила који одговарају насељским садржајима
(централна зона) и које би требало узети у обзир код
изградње или реконструкције су:
- централна зона		
40
паркинг места/1000
m2 пословног простора
- мотел, ресторан
15-20 паркинг места/100 m2
корисног простора
- дом здравља		
5
паркинг места/ врсти
здравствене услуге (стоматолошка, интерна, хитна,
служба опште праксе)
- пијаца			
15
паркинг места/100 m2
корисног простора
- тржни центри 		
10-15 паркинг места/100 m2
продајног простора
Саобраћајне површине за паркирање унутар
комплекса блока и у уличним коридорима извести/
задржати у оквиру одабраног система паркирања (ГНСДП бр. 100 – косо, ДП бр. 126 паралелно, у осталим
управно) од одговарајућих савремених материјала
(бетон, асфалт) са одговарајућом носивошћу (лак
саобраћај) и елементима за одговарајуће одводњавање.
Планом генералне регулације насеља Инђија
је предвиђено формирање паркинг гаража – подземна
у оквиру постојећег школског игралишта. Препоручује
се израда студије оправданости и пројектно-техничке
документације за овакав садржај.
6.1.3. Услови за
инфраструктуру

прикључење

на

саобраћајну

Грађевинским парцелама обезбедити колски
прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу,
одговарајућих ширина (дато у поглављу II тачка 2.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА), уз сагласност
управљача - јавног комуналног предузећа, које
је задужено за насељске саобраћајнице у оквиру
грађевинског подручја.
6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне
инфраструктуре
Хидротехничке инсталације које се планирају
обухватају:
- водовод (снабдевање објеката водом и противпожарна
хидрантска мрежа);
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- фекална канализација;
- кишна канализација.
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. По потреби извршити
реконструкцију постојећих уличних водова како би се
обезбедиле потребне количине воде.
Фекалном канализацијом ће се омогућити
одвођење употребљене санитарне воде преко постојећег
колектора фекалне канализације до црпне станице
регионалне канализације, одакле се вода потискује ка
постројењу за пречишћавање отпадних вода.
Кишном канализацијом треба омогућити
одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова
и осталих површина у предметном блоку до реципијента,
Инђијског потока. 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 обала потока.
6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне
инфраструктуре
Снабдевање водом
- Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити
из система регионалног водоснабдевања;
- 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;
- Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 - 1,2 m
од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног
оптерећења.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
- Канализацију радити по сепаратном систему;
- Системом фекалне канализације покрити цело подручје
у обухвату Измена и допуна Плана и обезбедити
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прикључке за све привредне субјекте;
- Пречишћавање фекалних отпадних вода вршити на
постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ);
- Трасу фекалне канализације водити у слободном
уличном профилу;
- Минимални пречник уличних канала не сме бити мањи
од Ø200 mm;
- 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 1,2 m од нивелете коловоза;
- 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 отворена каналска мрежа;
- 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.
6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну
инфраструктуру
- Прикључење на насељску водоводну мрежу
извести према претходно прибављеним условима и
сагласностима надлежног комуналног предузећа;
- Уколико радни притисак према хидрауличком
прорачуну не може да подмири потребе планираних
садржаја, обавезно предвидети постројење за повишење
притиска;
- За санитарни део инсталација предвидети постројење
које одговара техничким условима прикључења (ГСУ)
са контролом улазног притиска, у циљу заштите рада
постројења и градске водоводне мреже од прецрпљења;
- Прикључак до водомерног шахта урадити са цевима
пречника усклађеног са хидрауличким прорачуном и
пројектовати га искључиво у правој линији, управно
на доводни цевовод. Не дозвољавају се никакви
хоризонтални нити вертикални преломи на овој деоници;
- Пројектом водоводног прикључка треба предвидети
постављање водомера. Водомер поставити у шахт
минималних димензија 1,2х1,2 m на мин. 2,0 m од
регулационе линије;
- За потребе обезбеђења хидрантске мреже довољним
количинама воде за гашење пожара, предвидети
изградњу резервоара одговарајуће запремине;
- Канализацију радити по сепаратном систему;
- Системом фекалне канализације покрити цело подручје
у комплексу;
- Минимални пречник канала не сме бити мањи од Ø200
mm;
- 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 1,2 m од нивелете коловоза.
- Пројектовање прикључка - цевовода предвидети од
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ПВЦ цеви, профила минимум Ø160 mm за фекалну
канализацију, односно Ø200 mm за атмосферску
канализацију, на дубини која је прилагођена типу
прикључења (на цев или преко шахта насељске
канализације);
- Гранични ревизиони шахт извести 1,0 m од регулационе
линије;
- При пројектовању прикључка водити рачуна о
висинској коти канала приступне саобраћајнице и
одводног канала комплекса ИТ парка;
- Дно канала прикључка комплекса од ревизионог шахта
до насељске канализационе мреже извести у нагибу од
минимум 1,33 до 6%;
- Ревизиони шахт може бити од различитих материјала:
зидан од опеке и малтерисан цементним малтером, од
неармираног или армираног бетона или монтажни, од
готових бетонских цеви уграђених у бетонску подлогу;
- Изградити зацевљену атмосферску канализациону
мрежу са 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 интерних
саобраћајница;
- Реципијент је отворена каналска мрежа;
- 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.
6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
6.3.1. Услови за
инфраструктуре

уређење

електроенергетске

Постојећа подземна електроенергетска мрежа
се задржава у својим трасама, као и објекат постојеће
трафостанице. За потребе напајања електричном
енергијом садржаја у обухвату Измена и допуна
Плана потребно је изградити трафостаницу снаге
630 kVA, односно до 2х630 kVA. Прикључни 20 kV
кабл обезбедити од најближе постојеће 20 kV мреже,
расецањем постојећег 20 kV кабла између МБТС “Блок
51” и МБТС “М. Горки” и његовим увођењем у нову
МБТС по принципу улаз-излаз.
Монтажно
бетонске
дистрибутивне
трансформаторске станице ће се градити као
слободностојећи објекти. Могуће је изградити
једноструке (капацитет ове трансформаторске станице је
могућност уградње једног енергетског трансформатора
назначене снаге до 630 kVA и двоструке (капацитет
ове трансформаторске станице је могућност уградње
два енергетска трансформатора назначене снаге до 630
kVA. По потреби, поред објеката ових трафостаница
обавезно предвидети слободан простор за изградњу
слободностојећег ормана мерног места за регистровање
утрошене електричне енергије јавног осветљења.
Од

трафостаница

вршиће

се

развод
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нисконапонским
кабловским
новопланираних потрошача.

водовима

до

Електроенергетску мрежу у потпуности
каблирати. Постојећу надземну мрежу је потребно
каблирати у делу улица Краља Петра (са обе стране
улице) и Јована Поповића. У траси мреже која се
не демонтира у улици Јована Поповића поставити
одговарајући стуб (ГРС) за прихват проводника.
На фасаде објеката поставити кабловске
прикључне ормане (КПО) типа ЕВ-2П и у њих свести
прикључне водове до мерних ормана постојећих
објеката.
Дуж саобраћајница и пешачких стаза изградити
мрежу јавне расвете.
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”, бр. 11/96).
6.3.2. Услови за
инфраструктуре

изградњу

електроенергетске

Правила за изградњу трафостаница 20/0,4kV
- Дистрибутивне трафостанице градити као монтажнобетонске, за 20/0,4 kV напонски пренос, у складу са
важећим законским прописима и техничким условима
надлежног ЕД предузећа;
- Минимална удаљеност трафостанице од осталих
објеката мора бити 3,0 m;
- Монтажно-бетонске трафостанице, градити као
слободностојећи објекат. Могуће је изградити
једноструке (са једним трансформатором називне
снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до
8 нисконапонских извода) и двоструке (са два
трансформатора називне снаге до 630kVA и могућношћу
прикључења до 16 нисконапонских извода);
- За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити
слободан простор максималних димензија 5,8х6,3 m за
изградњу једноструке монтажно-бетонске трафостанице
и слободан простор максималних димензија 7,1х6,3 m за
изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице;
- Поред објеката ових трафостаница обавезно предвидети
слободан простор за изградњу слободностојећег ормана
мерног места за регистровање утрошене електричне
енергије јавног осветљења.
Правила за изградњу електроенергетске мреже
- Средњенапонску и нисконапонску мрежу градити
подземно;
- Електроенергетске каблове при паралелном вођењу
полагати у земљаном рову или кабловској канализацији,
на дубини од најмање 0,8 m;
- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10
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кV и ЕК каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m,
односно 1,0 m за каблове напона преко 10 кV;
- При укрштању енергетских и ЕК каблова угао
укрштања треба да буде око 90°;
- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова
изнад ЕК, сем при укрштању, при чему минимално
вертикално растојање мора бити 0,5 m;
- Паралелно полагање електроенергетских каблова
и цеви водовода и канализације дозвољено је у
хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање
мора бити веће од 0,5 m;
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла
изнад или испод цеви водовода или канализације;
- При укрштању електроенергетских каблова са
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити
веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу
0,5 m.
- Приликом изградње нових објеката сигурносна
удаљеност надземних водова напона 20 kV од
неприступачних делова објеката треба да буде 3,0 m, a
сигурносна удаљеност од приступачних делова објеката
треба да буде 4,0 m. За нисконапонску мрежу сигурносна
удаљеност од приступачних делова објеката треба да
буде 1,25 m.
Правила за изградњу јавног осветљења
- Светиљке за осветљење саобраћајница поставити на
стубове расвете поред саобраћајница на минималном
растојању од 1,0 m од коловоза, а на међусобном
растојању до 40 m и ван колских прилаза објектима;
- За осветљење користити расветна тела у складу са
новим технологијама развоја;
- Тачан распоред, врста расветних тела, висина и тип
стубова одредиће се пројектом за изградњу.
6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску
инфраструктуру
- За прикључење објеката на дистрибутивни
електроенергетски систем потребно је изградити
прикључак који ће се састојати од прикључног вода и
ормана мерног места (ОММ).
- За кориснике са предвиђеном једновременом
снагом већом од 200 kW прикључење ће се вршити
из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у
оквиру парцеле (комплекса) или у оквиру објекта.
6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
6.4.1.
Услови
инфраструктуре

за

уређење

термоенергетске

Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа у
блоку 44 се задржава у својим трасама. У планираним
уличним коридорима, предвиђена је могућност полагања
дистрибутивне гасоводне мреже за снабдевање нових
потрошача природног гаса у блоку 44, у складу са
потребама за прикључење нових корисника и плановима
ЈП “Ингас”-а. Нови потрошачи природног гаса ће се
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прикључити на постојећу или планирану дистрибутивну
гасоводну мрежу у блоку 44 изградњом гасоводног
прикључка на постојећу гасоводну мрежу и изградњом
дистрибутивне гасоводне мреже у новопланираним
уличним коридорима и прикључака на исту.
Због изградње нових улица у блоку 44,
планирано је измештање постојеће МРС “блок 44”, као
и постојеће контејнерске гасне котларнице са разводним
системом топловодног грејања на нову локацију. За МРС
“блок 44” капацитета 100 m³/h улазног притиска 8 bar и
излазног притиска 0,1 bar планирана је и изградња дела
прикључног челичног гасовода до исте.
6.4.2. Услови за
инфраструктуре

изградњу

термоенергетске

За гасоводе притиска до 16 barа испоштовати
услове који су дати у Правилнику о условима за
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 barа (“Службени гласник
РС”, бр. 86/15).
У насељеним местима гасовод се по правилу
гради у регулационом појасу саобраћајница, у
инфраструктурним коридорима.
М и н и м а л н а
д о з в о љ е н а
хоризонтална
р а с т о ј а њ а
подземних гасовода
од
стамбених
објеката, објеката у
којима стално или
повремено борави
већи број људи (од
ближе ивице цеви до
темеља објекта) су:

MOP≤4 bar (m)

4<MOP≤10 bar
(m)

Гасовод
од
1
2
челичних цеви
Гасовод
од
1
3
полиетиленских
цеви
Растојања дата у табели се могу изузетно
смањити на минимално 1,0 m, уз примену додатних
мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност
објеката.
Обавезна мера заштите за смањење минималног
хоризонталног растојања гасовода је:
1)
за челичне гасоводе - примена пројектног
фактора за прорачун дебљине зида цеви 0,25;
2)
за гасоводе од полиетилена (у даљем тексту:
ПЕ гасовод) - примена физичке заштите гасовода од
оштећења при радовима у близини гасовода (постављање
гасовода у заштитну цев, постављање заштитних плоча
изнад гасовода, итд.) при чему гасовод мора бити
физички заштићен на делу гасовода где је хоризонтално
растојање смањено и додатно по 1,0 m на обе стране.
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Поред ових мера могу се применити и следеће додатне мере заштите: повећана дубина укопавања гасовода,
постављање гасовода у заштитну цев, постављање заштитних плоча изнад гасовода, као и друге сличне мере.

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода
4<MOP≤10 bar до:
другог гасовода
водовода и канализације
вреловода и топловода
проходних канала вреловода и топловода
нисконапонских и високонапонских електичних каблова
телекомуникационих каблова
резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности
укупног капацитета највише 3 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности
укупног капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности
укупног капацитета преко 100 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног
капацитета највише 10 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног
капацитета већег од 10 m3, а највише 60 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног
капацитета преко 60 m3
шахтова и канала
високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода
MOP≤4 bar до:
другог гасовода
водовода и канализације
вреловода и топловода
проходних канала вреловода и топловода
нисконапонских и високонапонских електичних каблова
телекомуникационих каблова
резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности
укупног капацитета највише 3 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности
укупног капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности
укупног капацитета преко 100 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног
капацитета највише 10 m3
извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног
капацитета већег од 10 m3, а највише 60 m3

Минимално дозвољено
растојање (m)
Укрштање Паралелно
вођење
0,20
0,60
0,20
0,40
0,30
0,50
0,50
1,00
0,30
0,60
0,30
0,50
5,00
-

3,00

-

6,00

-

15,00

-

5,00

-

10,00

-

15,00

0,20
-

0,30
1,50

Минимално дозвољено
растојање (m)
Укрштање Паралелно
вођење
0,20
0,40
0,20
0,40
0,30
0,50
0,50
1,00
0,30
0,60
0,30
0,50
5,00
-

3,00

-

6,00

-

15,00

-

5,00

-

10,00
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извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног
капацитета преко 60 m3
шахтова и канала
високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара
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-

15,00

0,20
-

0,30
1,50

Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2,0 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.
су:

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

Називни напон
1 kV ≥ U
1 kV < U ≤ 20 kV
20 kV < U ≤ 35 kV

Минимално растојање
при укрштању (m)
при паралелном вођењу (m)
1
1
2
2
5
10

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему не сме се угрозити
стабилност стуба.
Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити
испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.
ЛОКАЦИЈА МРС, МС И РС
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у којима стално или
повремено борави већи број људи су:

Капацитет m3/h
до 160

од 161 од 1500

MOP ≤ 4 bar
уз објекат (отвори на
објекту морају бити ван
зона опасности)
3,0 m или уз објекат (на
зид или према зиду без
отвора)

MOP на улазу
4 bar < MOP ≤ 10 bar
3,0 m или уз објекат (на
зид или према зиду без
отвора)
5,0 m или уз објекат (на
зид или према зиду без
отвора)

10 bar <MOP≤ 16 bar
5,0 m или уз објекат (на
зид или према зиду без
отвора)
8,0 m

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС МС, односно РС.
МРС морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Ограда мерно-регулационе
станице мора да обухвати зоне опасности и мора бити минималне висине 2,0 m.
МРС капацитета до 160 Nm3/h не морају да имају ограду.
Уколико је мерно-регулациона станица на отвореном простору, са или без надстрешнице, ограда мора бити
удаљена минимално 10,0 m од станице.
Ако се МРС налази у ограђеном простору индустријског објекта може бити и без сопствене ограде, али
видно обележена таблама упозорења и заштићена од удара возила.
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Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС
од осталих објеката
Објекат
Коловоз градских саобраћајница
Државни пут
Интерне саобраћајнице
Јавна шеталишта
Извор опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности и
запаљивих гасова
Трансформаторска станица
Надземни електро водови
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MOP на улазу
MOP ≤ 4 bar
3m
8m
3m
3m

4 bar < MOP ≤ 10
bar
5m
8m
3m
5m

10 bar <MOP≤ 16
bar
8m
8m
3m
8m

10 m

12 m

15 m

10 m

12 m
15 m
0 bar < MOP ≤ 16 bar:
1 kV ≥ U
Висина стуба + 3 m*
1 kV < 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
Минималнo хоризонталнo растојањe МРС, МС
и РС од јавних путева мери се од ивице коловоза.
За зидане или монтажне објекте МРС, МС и
РС минималнo хоризонталнo растојањe се мери од зида
објекта.
На укрштању гасовода са насељским
саобраћајницама, државним путевима I и II реда, угао
осе гасовода према тим објектима по правилу мора да
износи 90°.
Угао укрштања на местима где је то технички
оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°.
За
извођење
укрштања
гасовода
са
инфраструктурним објектима са углом мањим од
60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност
управљача, односно оператора над тим објектима.
Минимална дубина укопавања гасовода је 80
cm мерено од горње ивице гасовода.
Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ
гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са
другим објектима је:
Објекат
до дна одводних канала путева
до горње коте коловозне
конструкције пута

Минимална дубина
укопавања (cm)
100
135

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 50 cm.
У зависности од притиска заштитни појас
гасовода је:
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од осе
гасовода на обе стране;
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од
осе гасовода на обе стране;
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе
гасовода на обе стране;
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 m од
осе гасовода на обе стране.
У заштитном појасу гасовода не смеју се
изводити радови и друге активности без писменог
одобрења оператора дистрибутивног система.
У заштитном појасу гасовода забрањено је
садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу
дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се
земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
Приликом изградње гасовода укрштање
гасовода и јавних путева врши се у складу са одредбама
важећег правилника и условима управљача јавног пута.
Гасне котларнице
При пројектовању и изградњи гасне котларнице
придржавати се Правилника о техничким нормативима
за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних
котларница (“Службени лист СФРЈ”, бр. 10/90 и 52/90):
- Вентилацију котларнице извести природним путем,
преко доводне вентилационе решетке у спољашњим
вратима и одводне вентилационе решетке која се уграђује
на наспрамном зиду котларнице (при врху зида);
- Одвод продуката сагоревања се врши преко димњака
са димњачком цеви. Не постоји опасност од прескока
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пламена;
- Код улазних врата котларнице предвидети тастер за
нужно искључење комплетне електро инсталације у
котларници;
- Изградити АБ постоље за котао.
6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску
инфраструктуру
Прикључење на гасоводну инфраструктуру
извести у складу са условима и сагласностима добијеним
од надлежног дистрибутера за гас ЈП “Ингас”, и у складу
са одредбама Правилника о условима за несметану
и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 barа (“Службени гласник РС”, бр. 86/15).
6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК)
ИНФРАСТРУКТУРА
6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
На простору Измена и допуна Плана постоји
изграђена електронска комуникациона мрежа у
кабловској канализацији за потребе постојећих
корисника.
За потребе корисника у обухвату Измена
и допуна Плана изградити ЕК мрежу у постојећој
кабловској ЕК канализацији и у новој канализацији где
иста не постоји, како би се створили услови за примену
и коришћење широкопојасних сервиса и приступног
мултиплексера дигиталних претплатничких линија
(DSLAM), којим ће се омогућити брзи приступ интернету,
као и мултимодијални сервиси. Док се не стекну услови
за изградњу широкопојасне мреже, у трасама ЕК мреже
могуће је изградити и мрежу кабловског дистрибутивног
система за пренос земаљских и сателитских радио и ТВ
сигнала.
6.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре
- ЕК (фиксна, КДС, интернет и др. мрежа) ће се у
потпуности градити подземно;
- Дубина полагања ЕК каблова треба да је најмање 0,8 m,
односно 1,0 m (оптички кабл);
- ЕК мрежу полагати поред саобраћајница на растојању
најмање 1,0 m од саобраћајнице или поред пешачких
стаза. У случају да се то не може постићи ЕК каблове
полагати испод пешачких стаза. Каблови се могу
полагати у ров или кабловску канализацију;
- При укрштању са путем каблови морају бити
постављени у заштитној цеви, а угао укрштања треба да
буде 90°;
- При паралелном вођењу ЕК и електроенергетских
кабловa до 10 кV најмање растојање мора бити 0,5 m
и 1,0 m за каблове напона преко 10 кV. При укрштању
најмање вертикално растојање од електроенергетског
кабла мора бити 0,5 m, а угао укрштања око 90°;
- При укрштању ЕК кабла са цевоводом гасовода,
водовода и канализације, вертикално растојање мора
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бити најмање 0,3 m;
- При приближавању и паралелном вођењу ЕК кабла
са цевоводом гасовода, водовода и канализацијом
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 m;
- Уређаји и опрема УПС поставиће се у метално
кућиште - слободностојећи орман на јавној површини
у оквиру уличних (саобраћајних) коридора или зелених
површина.
- Уређаји и опрема за потребе мобилних комуникација и
емитовање, пренос и пријем порука (звук, слика, текст,
говор) коришћењем радио електромагнетних система
поставити на постојеће антенске стубове или носаче
који се постављају на објекте/зграде.
6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
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 парцела корисника, или до објекта на
јавној површини.
6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

ЗЕЛЕНИХ

И

Уређење јавних зелених површина
Јавне зелене површине уредити за игру деце
и пасивну рекреацију одраслих. Не дозвољава се
постављање тврде подлоге ради формирања игралишта
за мале спортове и сл.
Не дозвољава се подизање објеката на овим
површинама, нити постављање монтажно-демонтажних
објеката.
Зелене површине адекватно осветлити јавном
расветом и поставити одговарајући урбани мобилијар
(мобилијар за игру мале деце, клупе, корпе за отпатке).
Уређење и озелењавање ових површина
спровести у складу са одговарајућом, законом
прописаном, пројектном документацијом.
Кроз пројектну документацију детерминисати
прецизан избор и количину дендролошог материјала,
његов просторни распоред, технику садње, мере неге и
заштите, предмер и предрачун:
- Озелењавање ускладити са подземном и надземном
инфраструктуром, према техничким нормативима за
пројектовање зелених површина.
- Дрвеће и шибље садити на следећој удаљености од
инсталација:
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Дрвеће Шибље
1,5 m
1,5 m
до 2,5 m 0,5 m
2m
1,5 m

- Дрвеће у садити на удаљености 2 m од коловоза, а од
објекта 4-7 m;
- Избор дендролошког материјала оријентисати
на аутохтоне (минимум 20%, а оптимално 50%) и
предложене врсте, а избегавати примену инвазивних
врста;
- Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1;
- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 год.
старости.
7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ
ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
7.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
На простору обухвата Измена и допуна Плана
нема евидентираних заштићених подручја. Потребно је
применити опште мере заштите биодиверзитета урбаних
подручја које подразумевају:
- повећање процента зелених површина;
- учешће аутохтоних дрвенастих врста минимум 20%,
оптимално 50% и четинара, максимум 20%;
- избегавање коришћења инвазивних врста;
- коришћење егзотичних врста на интензивно
одржаваним зеленим површинама, посебно оних које се
добро адаптирају на услове средине.
Уколико се у току извођења грађевинских и
других радова наиђе на геолошка и палеонтолошка
документа (фосили, минерали, кристали и др.), која
би могла представљати заштићену природну вредност,
налазач је дужан да пријави надлежном органу у року од
осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите
од уништења, оштећивања или крађе.
7.2. ЗАШТИТА
ДОБАРА

НЕПОКРЕТНИХ

КУЛТУРНИХ

Услови заштите непокретног наслеђа за потребе
израде Измена и допуна плана детаљне регулације
блока број 44 у Инђији
Општи Услови заштите у припадајућем делу ПКИЦ
“Централна зона Инђије”:
1. Очување постојеће уличне матрице и карактеристика
просторне организације;
2. Задржавање хоризонталне регулације и положаја
грађевинске линије;
3. Очување постојећих принципа у лоцирању садржаја
у простору;
4. Забрањено увођење производних делатности и
делатности које могу угрозити човекову околину;
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5. Забрањено депоновање штетних и запаљивих материја
у посматраном простору;
6. Очување визура непокретних културних добара као
реперних објеката;
7. За све интервенције у простору и на објектима
потребни појединачни услови и сагласност надлежне
службе заштите непокретног наслеђа.
Посебни Услови заштите непокретних културних
добара и евидентираних непокретности које уживају
претходну заштиту у припадајућем делу ПКИЦ
“Централна зона Инђије”:
Услови у зони заштите непокретног културног
наслеђа, ниво A (зона обухвата кућу Ђорђа Војновића и
кп. 63, 64 и 65 К.О. Инђија)
1. Очување висинске регулације уличног фронта
објекта и његовог стилског израза, композиције и
карактеристичних елемента архитектуре, хоризонталног
и вертикалног габарита, конструктивних и декоративних
елемената екстеријера и ентеријера.
2. Карактеристичне материјализације и мобилијара.
3. Забрана радова који могу угрозити статичку
стабилност објекта.
4. Могућа je обнова и ревитализација, санација и
адаптација објеката, промена намене делова или целине
пo појединачним условима службе заштите.
5. За ово непокретно културно добро забрањена je
надоградња објекта и промена висине подкровног венца
и слемена.
6. Очување нивоа изграђености парцеле, без могућности
подизања сталних објеката на припадајућој парцели,
односно дозвољено подизање привремених приземних
објеката искључиво у функцији непокретног културног
добра и то на минимланој удаљености од 10 метара.
7. За све интервенције на објекту и припадајућој парцели
потребни појединачни услови службе заштите.
Услови у зони заштите непокретног културног
наслеђа, ниво Б (зона обухвата зграду Општине Инђија
са припдајућом катастарском парцелом бр. 1/1 и 1/2 КО
Инђија)
1. Очување висинске регулације уличног фронта
објекта и његовог стилског израза, композиције и
карактеристичних елемента архитектуре, вертикалног
габарита, конструктивних и декоративних елемената
екстеријера
и
ентеријера,
карактеристичне
материјализације и мобилијара.
2. Забрана радова који могу угрозити статичку
стабилност објекта.
3. Могућа обнова и ревитализација, санација и
адаптација објеката, промена намене делова или целине
пo појединачним условима службе заштите.
4. За евидентиране непокретности и припадајућу парцелу
могућа трансформација, доградња, замена, уклањање
или изградња нових објекта у зони припадајуће
катастарске парцеле пo појединачним условима службе
заштите, a уз поштовање висинске регулације уличног
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објекта (није дозвољена изградња виших објеката у
односу на улични).
5. У обликовању фасада и материјализацији користити
принцип интерполације. Приликом изградње водити
рачуна о потребној удаљености објеката са аспекта
инсолације и урушавања.
6. За све интервенције на објектима и припадајућој
парцели потребни појединачни услови службе заштите.
Услови заштите за објекте у саставу и зони
заштићене околине, на парцелама у саставу припадајућег
дела ПКИЦ “Централна зона Инђије”, ниво В (зона
обухвата објекте у саставу катастарска парцела бр. 2 КО
Инђија)
1. Очување амбијенталних вредности непосредног
окружења, типа изградње и општег утиска о простору
карактеристичног за централни градски простор.
2. Очување постојеће уличне матрице и карактеристика
просторне
организације,
обавезно
поштовање
регулационе линије у Улици Краља Петра.
3. Обавезно поштовање постојећих одредница висинске
регулације у простору (висине карактеристичних
елемената фасаде - венци, слеме и сл.), у обликовању
фасада користити принципе интерполације за суседним
објектима.
4. Забрана радова који могу угрозити статичку
стабилност суседних објекта.
5. Забрана подизања објеката који архитектуром,
габаритом или наменом могу угрозити споменик културе
у непосредној близини.
6. Обавезно очување постојећих принципа у лоцирању
садржаја (становање, пословање, администрација,
услуге и сл).
7. Могућа трансформација, доградња, замена, санација,
адаптација, уклањање или изградња нових објекта
у саставу и објеката у зони припадајуће катастарске
парцеле пo појединачним условима службе заштите.
8. У контактној зони са ПКИЦ, дуж Улице Краља Петра,
дозвољено степенасто увећање висине објеката до
максимално дозвољене.
9. Дозвољено урбанистичко, комунално и хортикултурно
опремање, уређење и одржавање у зони јавних површина
без промене постојеће висинске регулације.
10. Забрањена изградња трајних објеката у зони јавних
површина.
11. Обавезно прибављање услова и сагласности за
подизање привремених објекта типа летње баште,
киосци, изложбени пултови, рекламе, билборди и сл.
Услови заштите археолошког наслеђа у зони Измена
и допуна плана детаљне регулације блока број 44 у
Инђији
Програм заштите археолошког наслеђа састоји
се од следећих услова и мера заштите:
1. Обавезно je прибављање услова и сагласности службе
заштите утврђеним пo сваком појединачном захтеву
Инвеститора за изградњу у предметном блоку.
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2. Обавезан археолошки надзор од стране стручне
службе овог Завода приликом извођења земљаних
радова.
3. AKO се у току извођења грађевинских и других
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете извођач радова je дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за
заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као
и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и
да се сачува на месту и у положају у коме je откривен, a
све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним
добрима.
4. Инвеститор je у обавези да обустави радове уколико
наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете од изузетног значаја, ради истраживања
локације.
5. Инвеститор je дужан да обезбеди средства за праћење,
истраживање, заштиту и чување пронађених остатака
који уживају претходну заштиту.
8.
МЕРЕ
ИЗГРАДЊЕ

ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ

Енергетски ефикасна градња подразумева
изградњу објеката тако да се обезбеди удобан и комфоран
боравак у објекту у свим временским условима, са што
мање утрошене енергије. 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.
Енергетски ефикасна изградња подразумева:
правилан избор локације и добру оријентацију
објекта, коришћење нових конструктивних решења
са традиционалним и савременим грађевинским
материјалима који нису штетни по окружење (еколошки
материјали), адекватну изолацију објекта, уградњу
квалитетних прозора и других отвора на фасади, уградњу
савремених система грејања, хлађења и вентилације
објекта, уградњу адекватних система за одвођење
дима, система за грејање потрошне воде, система
за снабдевање питком водом и уградњу савремених
система осветљења, електричних инсталација и остале
електричне опреме.
Одржива градња мора да осигура квалитет
изградње (конструкција и обликовање) и трајност, уз
финансијску, економску и еколошку прихватљивост.
Одржива градња се заснива на пет принципа:
- паметно пројектовање;
- употреба еколошких материјала;
- енергетска ефикасност;
- рационална потрошња воде;
- здрава животна средина.
На свим локалитетима треба градити објекте по
принципима одрживе градње.
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9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ
С обзиром да је анализом постојећег стања
животне средине у насељу уочен одређени степен
деградације природних ресурса, као последице
кумулативног дејства природних и антропогених
фактора, Изменама и допунама Плана су предвиђене
мере и активности у циљу санације и унапређења
квалитета природних ресурса, у складу са основним
принципима одрживог развоја:
- сви новопланирани објекти ће се снабдевати водом
прикључењем на насељски водоводни систем;
- отпадне санитарне воде ће се одводити, преко
постојећег колектора фекалне канализације, до уређаја
за пречишћавање, ради постизања потребног квалитета
отпадне воде;
- обезбедити одвођење атмосферских вода посебном
мрежом (затворени и отворени канали)са пречишћавањем
до потребног квалитета, пре упуштања у реципијентИнђијски канал;
- очувати квалитет ваздуха овог дела насеља
прикључењем свих објеката на гасну инфраструктуру
и повећањем и повезивањем свих зелених површина у
континуиран систем зеленила;
- одлагати комунални отпад у складу са планом
управљања отпадом.
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мера заштите за спречавање елементарних непогода или
ублажавање њиховог дејства.
Подручје обухваћено Изменама и допунама
Плана може бити угрожено од: земљотреса,
метеоролошких појава - атмосферског пражњења,
града, ветрова, пожара, техничко-технолошких несрећа/
акцидената и ратних разарања.
Према подацима Републичког сеизмолошког
завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни период
од 475 година, за дато подручје је утврђен VII степен
сеизмичког интензитета. У односу на структуру тј. тип
објекта дефинисане су класе повредивости, односно
очекиване деформације. За VII степен се сматра да ће
се, у смислу интензитета и очекиваних последица,
манифестовати “силан земљотрес”.
При пројектовању и утврђивању врсте
материјала за изградњу или реконструкцију објеката
обавезно је уважити могуће ефекте за наведени
степен сеизмичког интензитета према Европској
макросеизмичкој скали ЕМС-98, како би се максимално
предупредиле могуће деформације објеката под
сеизмичким дејством. Мере заштите од земљотреса
подразумевају строго поштовање и примену важећих
грађевинско-техничких прописа за изградњу објеката на
сеизмичком подручју.

Реализацијом интегралног мониторинга стања
животне средине насеља и применом адекватних мера,
у складу са резултатима мерења, створиће се основа за
заштиту природних ресурса.

Кишном канализацијом треба омогућити
одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова
и осталих површина у предметном блоку до реципијента,
Инђијског потока.

У контексту заштите воде (површинске и
подземне), ваздуха и земљишта, као природних ресурса
од негативних утицаја објеката, за чију су изградњу дати
услови у Изменама и допунама Плана, инвеститори су
обавезни да за све објекте, који могу имати негативног
утицаја на животну средину, израде Студију о процени
утицаја на животну средину, у складу са Законом о
заштити животне средине, Законом о процени утицаја
на животну средину, Правилником о садржини студије
о процени утицаја на животну средину, Уредбом о
утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину, као и у складу са
другим прописима из ове области.

Заштита објеката од атмосферског пражњења
обезбеђује се извођењем громобранске инсталације у
складу са одговарајућом законском регулативом.

10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ
СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
10.1. 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 Измене и допуне Плана раде, као и прописивање

Заштита од града се обезбеђује лансирним
(противградним) станицама које се не налазе у обухвату
Измена и допуна Плана, већ у непосредном окружењу.
Најучесталији ветрови на овом подручју дувају
из југоисточног правца (кошава) и северозападног
правца.
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 техничких прописа и
стандарда који регулишу ову област при пројектовању
и изградњи свих објеката који су планирани на овом
простору.
10.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО
ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ
На

основу

података

Министарства
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пољопривреде и заштите животне средине, на
територији општине се налази севесо комплекс нижег
реда- фабрика грађевинских лепкова и малтера оператера
“Хенкел”, чија је зона опасности од 1000 m на довољној
удаљености од границе обухвата Измена и допуна Плана
и нема значаја за предметни простор.
10.3. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА
За простор у обухвату Измена и допуна Плана
нема посебних услова и захтева за прилагођавање
потребама одбране земље коју прописују надлежни
органи.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама
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 подразумева планирање и коришћење постојећих
склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање
нових и постојећих комуналних објеката, као и објеката
погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање
и коришћење за заштиту људи од природних и других
несрећа.
Приликом
коришћења
склоништа
за
мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације или
реконструкције које би утицале или би могле утицати
на исправност склоништа, нити се склоништа могу
користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске
и техничке услове.
Као други заштитни објекти користе се
подрумске просторије и друге подземне просторије у
стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање
људи и материјалних добара. Приликом изградње
стамбених и других објеката са подрумима, препорука је
да се над подрумским просторијама гради ојачана плоча
која може да издржи урушавање објекта.
11.
ПОСЕБНИ
УСЛОВИ
КОЈИМА
СЕ
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА
СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
При планирању и пројектовању јавних
саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких
прелаза, места за паркирање и других површина у
оквиру улица, шеталишта, скверова и игралишта,
потребно је обезбедити несметано кретање деце, старих,
особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом,
у складу са Правилником о технички стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама (“Службени
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гласник РС”, бр. 22/15).
Обавезни елементи приступачности су:
- елементи за савладавање висинске разлике;
- елементи приступачности кретања и боравка у
простору – стамбене и стамбено-пословне зграде и
објекте за јавно коришћење;
- елементи приступачности јавног саобраћаја.
Објекти пословне намене, стамбено-пословни
и пословно-стамбени објекти морају бити тако
пројектовани и изведени да особама са посебним
потребама у простору омогуће несметан приступ,
кретање, боравак и рад.
Код грађевинских објеката, чија је кота пода
денивелисана у односу на коте околних тротоара,
треба предвидети, поред степеница, и рампу (или
подизну платформу у случају да не постоји могућност
савлађивања висинске разлике рампом) преко којих би
се омогућило несметано кретање хендикепираних лица.
Нагиб рампе је 5% (1:20), а ако нема услова за
рампу нагиба 5% може износити 8,3% (1:12) за кратка
растојања (до 6m). Највећа дозвољена укупна дужина
рампе у посебном случају износи 15 m. Рампе дуже
од 6 m, а највише до 9 m у случају да су мањег нагиба,
раздвајају се одмориштима најмање дужине 150 cm.
Минимална чиста ширина рампе за једносмеран пролаз
је 90 cm, а уколико је двокрака чиста ширина рампе
износи минимално 150 cm, са подестом од минимално
150 cm.
12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ПОТРЕБАН
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Изменама и допунама Плана су дефинисани
услови за прикључење на насељску комуналну
инфраструктуру: јавне саобраћајнице, водоводну и
канализациону мрежу, електроенергетску мрежу,
гасоводну мрежу и електронску комуникациону
мрежу. Поред тога, прикључци на јавну комуналну
мрежу се обавезно изводе према техничким условима
и уз прибављену сагласност предузећа надлежног за
одређену комуналну инфраструктуру.
За потребе издавања локацијских услова
и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити
одређени минимални степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта, односно обезбедити прикључке
на ону комуналну инфраструктуру која је неопходна
за оптимално функционисање објеката (саобраћајна,
водоводна и канализациона и електроенергетска).
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II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У циљу обезбеђивања реализације планских
циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме
и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних
садржаја:
- конструкцију објеката прилагодити осцилацијама
изазваним земљотресом јачине VII степени сеизмичког
интензитета (Карта сеизмичког хазарда за повратни
период од 475. година, Републички сеизмолошки завод);
- при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати
се Закона о заштити од пожара;
- на свим отворима обавезна је примена квалитетне
столарије, у складу са принципима изградње енергетски
ефикасних објеката;
- забрањена је примена јаких боја при обради фасада;
- спроводити мере заштите природних и радом створених
вредности животне средине у складу са Законом о
заштити животне средине;
- поштовати одредбе Уредбе о организовању и
функционисању цивилне заштите (“Службени гласник
РС”, бр. 21/92);
- уколико се у току радова наиђе на природно добро
које је геолошко-палеонтолошког или минеролошкопетрографског порекла (за које се претпостави да има
својство природног споменика), извођач радова је дужан
да о томе обавести надлежан орган и да предузме све
мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица;
- уколико се у току радова наиђе на културно добро
(археолошки локалитет) извођач радова је дужан да о
томе обавести Покрајински завод за заштиту споменика
културе и да предузме све мере како се природно добро
не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА
2.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА
Општа правила грађења
Пословне и услужне делатности које се могу
дозволити су из области: трговине на мало, производног
и услужног занатства и предузетништва, угоститељства
и услужних делатности, као и делатности из области
образовања, здравства, социјалне заштите, културе,
спорта, рекреације и комуналних услуга.
Обавеза пројектанта је да реши постављање
олука и клима уређаја тако да буду скривени, као и
да реши одвођење отпадне воде из клима уређаја.
Препоручује се уградња централног клима уређаја, као
и централног усисивача.
Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне
комуникације у објектима пројектовати тако да
се обезбеди несметано кретање лица са посебним
потребама у простору, у складу са Правилником о
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техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама (“Службени гласник РС’’, бр. 22/15).
Архитектонски и обликовно, фасаде објеката
ускладити са основном наменом. Препоручују се
чисте, ритмичне фасаде и непретенциозна архитектура
јасног и смиреног израза, са применом једноставних
геометријских форми, без сувишних, еклектичких,
анахроних и других елемената који нису у функцији и
не одражавају карактер и намену објекта.
За изградњу објеката користити трајне
и квалитетне материјале. Избор материјала мора
одговарати основном карактеру и намени објекта. Могу
се користити савременим материјали који су тренутно у
употреби.
спектра.

Забрањује се примена јарких боја основног

Реконструција и адаптација постојећих објеката у
оквиру просторно-културно историјске целине
Обухват Измена и допуна Плана - блок бр. 44 се
налази у централној зони насеља Инђија. Северозападни
део блока припада просторно-културно-историјској
целини централне зоне Инђије.
У зони намењеној централним садржајима
задржавају се постојећи садржаји:
- Објекат општине Инђија спада у евидентиране
непокретности које уживају предходну заштиту – зграда
са почетка 20. века (1914.) са елементима сецесије. За
овај објекат неопходно је примењивати услове у зони
заштите непокретног културног наслеђа, ниво Б, које је
прописао Завод за заштиту споменика културе Сремска
Митровица (дати у тачки 7. Услови и мере заштите
природних добара и непокретних културних добара, 7.1.
Заштита непокретних културних добара).
- Објекат суда је новије архитектуре. Дозвољена је
адаптација објекта без промене спољног изгледа.
- Oбјекат основне школе “Петар Кочић’’ је новије
архитектуре. Дозвољена је реконструкција, адаптација
и доградња (повећање висине) до макс. П+2, уколико се
за то укаже потреба. Повећање заузетости парцеле се не
дозвољава.
- Кућа Ђорђа Војновића, данас музеј, проглашена је
спомеником културе и категорисана као споменик
културе од значаја (грађена је око 1873. године, са
архитектонским обележјима друге половине XIX
века, са декоративном пластиком у детаљима). За
овај објекат неопходно је примењивати услове у зони
заштите непокретног културног наслеђа, ниво А, које је
прописао Завод за заштиту споменика културе Сремска
Митровица (дати у тачки 7. Услови и мере заштите
природних добара и непокретних културних добара, 7.1.
Заштита непокретних културних добара).
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Узимајући у обзир ову чињеницу код пројектовања и изградње планираних објеката, као и реконструкције/
адаптације постојећих, у циљу стварања амбијенталне целине неопходно је обратити нарочиту пажњу на:
- Очување постојеће уличне матрице и карактеристика просторне организације;
- Задржавање хоризонталне регулације и положаја грађевинске линије;
- Очување постојећих принципа у лоцирању садржаја у простору;
- Очување висинске регулације уличног фронта објекта и његовог стилског израза, композиције и карактеристичних
елемента архитектуре, вертикалног габарита, конструктивних и декоративних елемената екстеријера и ентеријера,
карактеристичне материјализације и мобилијара.
Планирани пословно-услужни садржаји
Планирани су следећи пословно-услужни садржаји изван просторно-културно историјске целине:
- пословни објекти и
- комплекс тржног центра.
Планирани комплекс тржног центра
Приступ комплексу тржног центра планиран је преко приступне саобраћајнице (Улица Нова 3) која излази
на Улицу Краља Петра, а паркирање за посетиоце обезбедиће се у оквиру комплекса.
Намена:
Садржај објекта:

ТРЖНИ ЦЕНТАР-СУПЕРМАРКЕТ
- приземље:

- галерија:

Хоризонтални габарит:
Спратност:
Висина венца:
Индекс заузетости парцеле:
Архитектонско
обликовање
материјализација:

ветробран/улаз; поврат амбалаже;
пекара; ТК ћелија; продајни простор;
хладњача за млечне производе;
хладњача за воће и поврће; сеф/
каса; видео надзор; магацин;
техничка соба; достава; санитарни
чворови (мушки, женски, за
инвалиде); одржавање; степениште;
комуникације; итд.
трпезарија; тераса; канцеларија;
простор за обуку; комуникације;
остава; гардероба (мушка, женска);
санитарни чвор (мушки, женски);
галерија; итд.

макс. 2500 m2
П (приземље)
- западна страна објекта макс. 6,00 m (од коте заштитног тротоара)
- јужна страна макс. 9,00 m (од коте заштитног тротоара)
макс. 50%
и - Објекат супермаркета у првом реду мора бити технолошки стандардизован
и усклађен са важећим прописима.
- Предметни објекат ће бити слободностојећи, приземни, у делу објекта
је предвиђена галерија, са једноводним косим кровом (нагиб макс. 50)
топловодно изолованим
- Улаз у објекат поставити и оријентисати тако да је лако доступан са већине
паркинг места који користе потрошачи
- Примену материјала код градње, обраде фасаде, као и унутрашњост
објекта прилагодити технолошком поступку и садржају

У оквиру планираног комплекса тржног центра, планирана је изградња слободностојећег објекта–
супермаркета, простора за одлагање колица, простора за контејнере, трафостанице, као и саобраћајноманипулативних површина, паркинг површина (минимално 90 паркинг места, од тога 6 паркинг места за инвалиде,
као и бар 2 места за мајке са децом) и пешачких стаза.
Објекат супермаркета је архитектонско-технолошки стандардизован, а све у складу са законском
регулативом.
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Пословни објекат у улици Краља Петра, на кат. парцели бр. 2 КО Инђија, у оквиру просторно културноисторијске целине
Намена:
Садржај објекта:

Хоризонтални габарит:
Спратност:
Висина венца:
Индекс заузетости парцеле:
Архитектонско
обликовање
материјализација:

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
- приземље:

ветробран/улаз,
простор
за
комуникацију,
просторије
за
пословање, канцеларијски простори,
помоћне просторије, санитарни
чвор, ...

- 1. спрат

простор за комуникацију, просторије
за
пословање,
канцеларијски
простори, помоћне просторије,
санитарни чвор

- 2. спрат

простор за комуникацију, просторије
за
пословање,
канцеларијски
простори, помоћне просторије,
санитарни чвор

макс. 330 m2
По+П+2
Висина објекта (венац) треба да је усклађен са висином објекта суда.
према графичком прилогу
и У архитектонском изразу и примењеним материјалима треба да буде у
складу са постојећим објектом суда, и да архитектонски израз буде у склaду
са функцијом објекта (администрација, култура, правосуђе и сл.), а све у
складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе.

Партерно уређење јавних површина
У зони централних садржаја партерно уредити
јавне површине у складу са основном функцијом овог
дела блока – ужи центар насеља, а на основу пројеката
партерног уређења. Пројектима треба дефинисати
комуникационе правце, поплочане и зелене површине,
јавну расвету (како за осветљење комуницација, тако и
декоративну расвету музеја и других објекта), покретни
урбани мобилијар и избор дендролошких врста које ће се
садити, поред постојећег зеленила, које треба задржати
у што је могуће већој мери.
2.2. ЗОНА СТАНОВАЊА
2.2.1. Породично становање - општа правила грађења
Врста и намена објеката
У зони намењеној породичном становању може
се градити породични стамбени објекат, породични
стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени објекат
и пословни објекат.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле
намењене породичном становању су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле
је 10,0 m (изузетно 9,5 m), минимална површина парцеле
је 300,0 m2;

- за објекте у прекинутом низу (објекат додирује само
једну линију грађевинске парцеле) ширина парцеле мин.
10 m, мин. површина парцеле 200 m2;
- за објекте у непрекинутом низу (објекат на парцели
додирује обе бочне линије грађевинске парцеле) ширина
парцеле мин. 6 m2, мин. површина парцеле 150 m2.
Положај објекта на парцели
Изградња објекта на парцели може се дозволити
под следећим условима:
- основни габарит главног слободностојећег објекта са
испадима може да се дозволи на минимално 1,0 m од
границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације;
- основни габарит главног слободностојећег објекта
(без испада) може да се дозволи на минимално 3,0 m
од границе парцеле претежно јужне (односно источне)
оријентације;
- Основни габарит главног објекта у прекинутом низу
од границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно
јужне (односно источне) оријентације је 3,0 m (растојање
основног габарита без испада);
- Основни габарит главног објекта у непрекинутом низу
(први или последњи објекат) мин. 1,50 m од границе
суседне парцеле.
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Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле
Индекс заузетости грађевинске парцеле
намењене породичном становању је макс. 40%.
Други објекат на парцели
Други објекат на парцели може бити: летња
кухиња, гаража и шупа/остава. Не може се градити други
стамбени објекат на парцели. Пословни простор треба
да је у склопу стамбеног објекта, ако је намена трговина
или мање услужне делатности. Пословни простор типа
радионице се може градити као посебан објекат у делу
парцеле удаљеном од улице, под условима датим овим
Изменама и допунама Плана. Други објекти на парцели
морају, у архитектонском смислу, да чине целину са
главним, стамбнеим објектом.
Делатности које се могу обављати на парцели
су све које ни на који начин не утичу негативно на
животну средину – буком, аерозагађењем, отпадним
водама, вибрацијама, тј. делатности везане за трговину
на мало, угоститељство, занатске и друге услуге.
Међусобна удаљеност објеката
Међусобна удаљеност породичних стамбених
објеката (сем полуатријумских и у непрекинутом
низу) не може бити мања од 4,0 m (основни габарит са
испадом).
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне
породичног становања мора се обезбедити колскопешачки прилаз ширине мин. 2,5 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у
оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг
место тј. простор за паркирање возила по правилу један
стан једно паркинг место.
Заштита суседних објеката
Изградња објеката у прекинутом низу може се
дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до
које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити
границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника
или корисника парцеле, односно уз сагласност органа
управе надлежног за послове урбанизма и комуналностамбене послове.
Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,6 m односно регулациону
линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од
3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од
1,2 m онда се она поставља на грађевинску односно
регулациону линију.
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Грађевински елементи на нивоу приземља 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 3,0 m;
- платнене надстрешнице са масивном браварском
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара
на висину изнад 3,0 m;
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
Грађевински елементи као еркери, доксати,
балкони, улазне надстрешнице без стубова, на
нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску
линију (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2
m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
северне (односно западне) оријентације (најмање
растојања од 1,5 m) - 0,6 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне
фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне
(односно источне) оријентације (најмањег растојања
од 2,5 m) - 0,9 m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад
приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5,0 m) - 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње
фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати
на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена
у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које
савлађују висини вишу од 0,9 m улазе у основни габарит
објекта.
Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме
се ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара подрумске етаже, могу прећи грађевинску (односно
регулациону линију) рачунајући од основног габарита
објекта до хоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до
дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те
дубине мање од 0,5 m;
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара
мање од 1,0 m.
Отварање отвора на просторијама за становање
као и атељеима и пословним просторијама на бочним
фасадама може се дозволити ако је међусобни размак
између објеката (укупно са испадима) једнак или већи
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од 4,0 m. Ако је међусобни размак од 3,0 m до 4,0 m дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене
намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или више од 1,8 m.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одводња атмосферских падавина
са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Намена:
Садржај објекта:

породични стамбени објекат, породични стамбено-пословни објекат,
пословно-стамбени објекат и пословни објекат
- подрум:
гаража,
помоћне
просторије,
простор за комуникацију и сл.
- приземље:

пословање, становање, помоћне
просторије, комуникације

- остале етаже:

Хоризонтални габарит:
Спратност:
Висина венца:
Архитектонско
обликовање
материјализација:

становање, помоћне просторије,
комуникације
према графичком прилогу и датим урбанистичким параметрима
макс. По+П+2
макс. 12,00 m од коте заштитног тротоара
и За изградњу објеката користити трајне и квалитетне материјале. Избор
материјала мора одговарати основном карактеру и намени објекта.
Архитектонски и обликовно, фасаде објеката ускладити са основном
наменом. Препоручују се чисте, ритмичне фасаде и непретенциозна
архитектура јасног и смиреног израза, са применом једноставних
геометријских форми, без сувишних, еклектичких, анахроних и других
елемената који нису у функцији и не одражавају карактер и намену објекта.
Фасаде објекта могу бити малтерисане, од фасадне опеке, термоизолационих
панела, у комбинацији са другим савременим материјалима који су тренутно
у употреби. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и
бојама мора се тежити ка успостављању естетски визуелне целине у оквиру
исте улице.
При избору боја за фасаду применити светле пастелне тонове. Забрањује
се примена јарких боја основног спектра. Боје суседних објеката морају
бити усклaђене. Одобрење за избор боје се мора прибавити од надлежних
служби Општине.

Правила грађења за део породичног становања уз Улицу
Нова 3
Постојећи објекти породичног становања се
задржавају у целости у постојећем стању.
Поред текућег одржавања, дозвољена је санација и
адаптација објеката без могућности доградње, односно
без могућности повећања габарита у хоризонталном и
вертикалном смислу.
Није дозвољена промена постојеће намене
објеката.
Приступ објектима ће бити омогућен из Улице
Нова 3 и планираног колско-пешачког прилаза.
2.2.2. Вишепородично становање - општа правила
грађења
Врста и намена објеката
У зависности од величине парцеле може

се градити: вишепородични стамбени објекат,
вишепородични стамбено-пословни објекат, пословностамбени објекат и пословни објекат.
Пословне делатности које се могу дозволити су
из домена трговине на мало, угоститељства и услужне
делатности, тј. оне делатности које својим радом не
угрожавају примарну функцију зоне - становање.
Услови за образовање грађевинске парцеле
За
изградњу
вишепородичног
објекта,
вишепородичног
стамбено-пословног
објекта,
пословно-стамбеног објекта и пословног објекта, услови
за образовање грађевинске парцеле су следећи:
- за објекат у непрекинутом низу минимална ширина
парцеле је 15,0 m;
- за све врсте вишепородичних стамбених објеката
грађевинска парцела је минималне површине 600,0 m2.
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Положај објеката на парцели
За вишепородичне објекте, вишепородичне
стамбено-пословне објекте, пословно-стамбене објекте
и пословне објекте у непрекинутом низу грађевинска
линија се поклапа са регулационом линијом.
Приступ подземној или приземној гаражи мора
се остварити у оквиру сопствене парцеле (приступна
рампа у оквиру габарита објекта).
Предњом фасадом објекат се мора поставити
на грађевинску линију и поклапа се са регулационом
линијом.
Растојање основног габарита (без испада)
вишепородичног стамбено-пословног објекта и границе
суседне грађевинске парцеле је:
- за објекат у непрекинутом низу је 0,0 m.
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле
Индекс заузетости грађевинске парцеле
намењене вишепородичном становању је макс. 50%,
осим у изузетним случајевима где се дозвољава индекс
заузетости грађевинске парцеле макс. 70% (део блока уз
Улицу Нова 3 и уз планиране колско-пешачке прилазе,
као и на кат. парцели бр. 6/3 КО Инђија).
Међусобна удаљеност објеката
Међусобна удаљеност планираних објеката је:
- за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање
од 3,0 m при издавању услова за реконструкцију не могу
се на суседним странама предвиђати отвори стамбених
просторија;
- удаљеност објекта од другог објекта било које изградње
је пола висине вишег објекта а минимално 4,0 m.
Међусобна удаљеност може да се смањи на четвртину
висине вишег објекта с тим да се на суседним странама
не могу предвиђати отвори стамбених просторија и да
та међусобна удаљеност није мања од 4,0 m, осим за
објекте у низу.
Заштита суседних објеката
Изградњу вишепородичних објеката у низу
изводити уз услов да се не наруши граница парцеле до
које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити
границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника
или корисника парцеле, односно уз сагласност органа
управе надлежног за послове урбанизма и стамбенокомуналне делатности.
Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта
вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада
већа од 1,2 m онда се она поставља на грађевинску
линију.
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Грађевински елементи на нивоу приземља 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 са висином изнад 2,5 m;
- платнене надстрешнице са масивном браварском
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара
на висину изнад 2,5 m;
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m.
Грађевински елементи као еркери, доксати,
балкони, улазне надстрешнице без стубова, на
нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску
линију (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2
m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5,0 m) мање од 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње
фасаде изнад приземља.
Грађевински елементи испод коте тротоара
- подрумске етаже могу прећи грађевинску (односно
регулациону линију) рачунајући од основног габарита
објекта до хоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до
дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те
дубине мање од 0,5 m;
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара
мање од 1,0 m.
Вишеспратни
слободностојећи
стамбени
објекат не може заклањати директно осунчање другом
објекту више од половине трајања директног осунчања.
Отварање отвора на просторијама за становање
као и атељеима и пословним просторијама на бочним
фасадама може се дозволити ако је међусобан размак
између објеката (укупно са испадима) једнак или
већи од 4,0 m. Ако је међусобни размак од 3,0 m до
4,0 m дозвољено је отварање отвора на просторијама
нестамбене намене уз услов да доња кота на коју се
оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 m.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна
линија суседне парцеле, а одводња атмосферских
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Обезбеђење приступа
паркирање возила

парцели

и

простора

за

У оквиру зоне вишепородичног становања
за сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити
колско-пешачки прилаз ширине 3,0 m (колски пролаз у
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унутрашње двориште планирати кроз објекте).
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле намењене изградњи
вишепородичног стамбеног и стамбено-пословног објекта мора се обезбедити паркинг простор за паркирање
возила по правилу – један стан једно паркинг место (у сутерену планираног објекта или у дворишном делу), тако да
50% станова има обезбеђено гаражно место у оквиру објекта, а остало на грађевинској парцели изван јавног пута.
Општа Правила за реконструкцију постојећих објеката
До привођења планираној намени обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под
следећим условима:
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником
о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Службени гласник РС”, бр. 22/15), као и правилима
грађења и условима из ових Измена и допуна Плана;
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из ових Измена и допуна Плана реконструкцијом
се не може дозволити доградња постојећег објекта;
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Изменама и допунама Плана.
Објекти у улици Краља Петра
Намена:
Садржај објекта:

Хоризонтални
габарит:
Спратност:
Висина венца:
Архитектонско
обликовање и
материјализација:

вишепородични стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени, пословни објекат
- подрум:
гараже, помоћне просторије, комуникације,
- приземље:

пословање, помоћне и заједничке просторије, комуникације

- први спрат:

пословање, помоћне и заједничке просторије, комуникације

- остале етаже:

становање, помоћне и заједничке просторије, комуникације

према графичком прилогу и датим урбанистичким параметрима
макс. По+П+5
макс. 20,00 m од коте заштитног тротоара
Планирани објекат извести од чврстог материјала у армирано-бетонској или челичној
конструкцији са испуном од опекарских елемената, односно алуминијумских или челичних
термоизолационих панела или других савремених материјала који су тренутно у употреби.
Обавезна је израда косог крова а кров може бити двоводни или кров са више кровних
равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни
покривач у складу са нагибом крова. Фасаде објекта могу бити малтерисане, од фасадне
опеке, термоизолационих панела, стаклене фасаде, “Demit”-а, “Alu-bond” елемената или
од других савремених материјала који су тренутно у употреби. Архитектонским облицима,
употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању естетски визуелне
целине у оквиру грађевинске парцеле.
Грађевинска линија поклапа се са регулационом линијом и није дозвољена изградња испада
на објектима у виду еркера, доксата, балкона, итд., у односу на регулациону линију објекта.
Адаптација постојећег објекта се може дозволити у оквиру намена датих овим Изменама и
допунама Плана.
Колски пролаз у унутрашње двориште планирати кроз објекте
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Објекти у улици Милетићевој
Намена:
Садржај објекта:

Хоризонтални
габарит:
Спратност:
Висина венца:
Архитектонско
обликовање и
материјализација:

вишепородични стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени, пословни објекат
- подрум:
гараже, помоћне просторије, комуникације,
- приземље:

пословање, помоћне и заједничке просторије, комуникације

- остале етаже:

становање, помоћне и заједничке просторије, комуникације

према графичком прилогу и датим урбанистичким параметрима
макс. По+П+3
макс. 14,00 m од коте заштитног тротоара
Планирани објекат извести од чврстог материјала у армирано-бетонској или челичној
конструкцији са испуном од опекарских елемената, односно алуминијумских или челичних
термоизолационих панела или других савремених материјала који су тренутно у употреби.
Обавезна је израда косог крова а кров може бити двоводни или кров са више кровних
равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни
покривач у складу са нагибом крова. Фасаде објекта могу бити малтерисане, од фасадне
опеке, термоизолационих панела, стаклене фасаде, “Demit”-а, “Alu-bond” елемената или
од других савремених материјала који су тренутно у употреби. Архитектонским облицима,
употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању естетски визуелне
целине у оквиру грађевинске парцеле.
Адаптација постојећег објекта се може дозволити у оквиру намена датих овим Измена и
допунама Плана.

Објекти унутар блока - Улица Нова 2
Намена:
Садржај објекта:

Хоризонтални
габарит:
Спратност:
Висина венца:
Архитектонско
обликовање и
материјализација:

вишепородични стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени, пословни објекат
- подрум:
гараже, помоћне просторије, комуникације,
- приземље:

пословање, помоћне и заједничке просторије, комуникације

- остале етаже:

становање, помоћне и заједничке просторије, комуникације

према графичком прилогу и датим урбанистичким параметрима
макс. По+П+3
макс. 15,00 m од коте заштитног тротоара
Планирани објекат извести од чврстог материјала у армирано-бетонској или челичној
конструкцији са испуном од опекарских елемената, односно алуминијумских или челичних
термоизолационих панела или других савремених материјала који су тренутно у употреби.
Обавезна је израда косог крова а кров може бити двоводни или кров са више кровних
равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни
покривач у складу са нагибом крова. Фасаде објекта могу бити малтерисане, од фасадне
опеке, термоизолационих панела, стаклене фасаде, “Demit”-а, “Alu-bond” елемената или
од других савремених материјала који су тренутно у употреби. Архитектонским облицима,
употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању естетски визуелне
целине у оквиру грађевинске парцеле.
Адаптација постојећег објекта се може дозволити у оквиру намена датих овим Изменама и
допунама Плана.
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Објекти унутар блока - Улица Нова 3
Намена:
Садржај објекта:

Хоризонтални
габарит:
Спратност:
Висина венца:
Архитектонско
обликовање и
материјализација:

вишепородични стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени, пословни објекат
- подрум:
гараже, помоћне просторије, комуникације,
- приземље:

пословање, помоћне и заједничке просторије, комуникације

- остале етаже:

становање, помоћне и заједничке просторије, комуникације

према графичком прилогу и датим урбанистичким параметрима
макс. По+П+2
макс. 12,00 m од коте заштитног тротоара
Планирани објекат извести од чврстог материјала у армирано-бетонској или челичној
конструкцији са испуном од опекарских елемената, односно алуминијумских или челичних
термоизолационих панела или других савремених материјала који су тренутно у употреби.
Обавезна је израда косог крова а кров може бити двоводни или кров са више кровних
равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни
покривач у складу са нагибом крова. Фасаде објекта могу бити малтерисане, од фасадне
опеке, термоизолационих панела, стаклене фасаде, “Demit”-а, “Alu-bond” елемената или
од других савремених материјала који су тренутно у употреби. Архитектонским облицима,
употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању естетски визуелне
целине у оквиру грађевинске парцеле.
Адаптација постојећег објекта се може дозволити у оквиру намена датих овим Изменама и
допунама Плана.

Објекти на кат. парцели бр. 6/3 КО Инђија
Намена:
Садржај објекта:

вишепородични стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени, пословни објекат
- подрум:
гараже, помоћне просторије, комуникације,
- приземље:

пословање, помоћне и заједничке просторије, комуникације

- остале етаже:

становање, помоћне и заједничке просторије, комуникације

Хоризонтални
габарит:
Спратност:

према графичком прилогу

Висина венца:

- за објекат спратности По+П макс. висина венца је 6,00 m од коте заштитног тротоара
- за објекат спратности По+П+2+Пс макс. висина венца је 14,00 m од коте заштитног тротоара
- за објекат спратности По+П+3+Пс макс. висина венца је 17,00 m од коте заштитног тротоара
- за објекат спратности По+П+4+Пс макс. висина венца је 20,00 m од коте заштитног тротоара
- за објекат спратности По+П+5+Пс макс. висина венца је 23,00 m од коте заштитног тротоара

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Планирани објекат извести од чврстог материјала у армирано-бетонској или челичној
конструкцији са испуном од опекарских елемената, односно алуминијумских или челичних
термоизолационих панела или других савремених материјала који су тренутно у употреби.
Фасаде објекта могу бити малтерисане, од фасадне опеке, термоизолационих панела,
стаклене фасаде, “Demit”-а, “Alu-bond” елемената или од других савремених материјала
који су тренутно у употреби. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и
бојама мора се тежити ка успостављању естетски визуелне целине у оквиру грађевинске
парцеле.
Грађевинска линија поклапа се са регулационом линијом и није дозвољена изградња испада
на објектима у виду еркера, доксата, балкона, итд., у односу на регулациону линију објекта.
Адаптација постојећег објекта се може дозволити у оквиру намена датих овим Изменама и
допунама Плана.

макс. По+П, макс. По+П+2+Пс, макс. По+П+3+Пс, макс. По+П+4+Пс, макс. По+П+5+Пс,
према графичком прилогу
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3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

и/или санације, као и других карактеристика геолошке
средине.

За подручје обухвата Измена и допуна Плана
нема детаљних података о инжењерско-геолошким
истраживањима.

Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно
од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о
геотехничким условима изградње, израђен према
прописима о 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
неслојевита стена еолског порекла. У оквиру једног
слоја представља веома стабилан терен за градњу. Иако
је лес слабо везана стена, због своје порозности, односно
цевасте грађе представља тло на ком се може градити,
јер подноси велика оптерећења.
Према расположивим сазнањима подручје
Инђија не располаже минералним богатством значајним
за експлоатацију и истовремено представља недовољно
истражено подручје.
На територији насеља Инђија налази се
лежиште геотермалних вода којим није обухваћено
подручје Измена и допуна Плана.
На предметном терену нема површинских
токова, а воде од падавина прима канализациона мрежа.
Према расположивим подацима насеље Инђија 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.
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
заравњен терен чије апсолутне коте износе од 102–113
мнв.
Изградња објеката мора бити пројектована
и изведена према свим условима противпожарне и
сеизмичке заштите, рачунато према МКС скали за VII
зону интензитета сеизмичких утицаја, 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

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
ПРОЈЕКТА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,
ОДНОСНО
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ,
УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА
И
УРБАНИСТИЧКОАРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА
За све површине јавне намене које се дефинишу
овим Изменама и допунама Плана обавезна је израда
пројекта парцелације, односно препарцелације.
Није предвиђена обавезна израда урбанистичког
пројекта, нити урбанистичко-архитектонског конкурса.
Архитектонски или урбанистички конкурс,
као основ за даљу реализацију, се може радити ако
се утврди интерес. Конкурси се расписују за јавне,
репрезентативне објекте и садржаје од значаја за локалну
или ширу заједницу.
5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ
ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА
У постојећој намени површина централни
садржаји (објекти и површине локалне самоуправе,
правосудних органа, образовања и културе и остали
централни садржаји) заузимају 15,01%, породично
становање 66,25%, вишепородично становање 1,21%, а
саобраћајне површине (главна насељска саобраћајница
и приступне насељске саобраћајница) заузимају 17,36%
укупне површине у обухвату Измена и допуна Плана.
Изменама и допунама Плана предвиђено је,
поред постојећих централних садржаја, увођење нових
централних садржаја (објекти и површине пословноуслужних садржаја), те планирана површина за
централне садржаје заузима 25,57% укупне површине у
обухвату Измена и допуна Плана.
Планирано је да површине намењене
породичном становању са пословањем заузимају 7,44%
укупне површине у обухвату Измена и допуна Плана,
што је знатно мање у односу на постојеће стање.
Предвиђено је повећање површина намењених
вишепородичном становању. Планиране површине
намењене вишепородичном становању са пословањем
заузимају 36,14% укупне површине у обухвату Измена
и допуна Плана.
Планирано је увођење нових зелених површина
јавног коришћења (зелене површине за миран одмор)
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и оне заузимају 2,54% укупне површине у обухвату
Измена и допуна Плана.
Такође, Изменама и допунама Плана предвиђено
је увођење нових саобраћајних површина (приступне
насељске саобраћајнице и колско-пешачки прилази),
те планиране саобраћајне површине заузимају 28,13%
укупне површине у обухвату Измена и допуна Плана.
Предвиђене површине за комуналне садржаје
(трафостаница, котларница и мерно-регулациона
станица (МРС)) заузимају 0,18% укупне површине у
обухвату Измена и допуна Плана.
6. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Доношење Измена и допуна Плана детаљне
регулације блока број 44 у Инђији омогућава издавање
информације о локацији, локацијских услова и решења
за одобрење радова за које се не издаје грађевинска
дозвола, у обухвату Измена и допуна Плана.
7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ове Измене и допуне Плана детаљне регулације
Блока број 44 у Инђији ступају на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-62/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр.
72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука
УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став 1. тачка 5. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 21.фебруара 2017. године, донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ, РЕКОНСТУКЦИЈЕ,
МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ
ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - НОВИ САДСУБОТИЦА - ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ, ДЕОНИЦА
СТАРА ПАЗОВА - НОВИ САД, ОД km 40+069
ДО km 58+858, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
УВОД
Изменом и допуном Плана детаљне регулације
реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне
пруге Београд-Нови Сад-Суботица-граница Мађарске,
деоница: Стара Пазова-Нови Сад, на подручју општине
Инђија, обухваћено је подручје које се налази делом
унутар грађевинског подручја Инђије, Бешке и
Чортановаца, а делом ван овог подручја. Овај просторни
потез обухвата значајне постојеће и планиране
инфраструктурне коридоре. Просторним планом
општине Инђија (Сл.лист општина Срема бр.25/08),
резервисан је коридор за двоколосечну пругу, становање
и пољопривредно земљиште. Подручје обухвата Измене
и допуне Плана (у даљем тексту План) има површину од
147.45ha.
А  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. РАЗЛОЗИ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Разлог за приступање изради Измене и
допуне Плана представља проширење обухвата Плана,
као и усаглашавање обухвата Плана са техничком
документацијом (Главни пројекат реконструкције,
модернизације и изградње двоколосечне пруге
Београд-Нови
Сад-Суботица-граница
Мађарске),
проширење појаса регулације, редефинисање трасе
железничке инфраструктуре и стварање просторних
услова за несметану изградњу. Ово проширење
(повећање обухвата) је неопходно због техничкотехнолошких захтева новопројектоване пруге и осталих
инфраструктурних система неопходних за квалитетно,
безбедно и савремено функционисање железничког
саобраћаја.
План представља основ за реализацију
модернизације, реконструкције и изградње железничке
пруге и просторно уређење тог коридора у складу са
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правилима уређења и грађења.
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Измене и допуне
Плана садржан је у:
- Одлуци о изради Измене и допуне плана детаљне
регулације реконструкције, модернизације и изградње
двоколосечне пруге Београд–Нови Сад–Суботица–
граница Мађарске, деоница: Стара Пазова–Нови Сад на
подручју Општине Инђија (“Службени лист Општина
Инђија”, 18/2016);
- Закону о планирању и изградњи (Сл.гласник РС,
бр.72/09, 81/09 испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука
УС, 132/14 и 145/14);
- Правилнику о садржини, начину и поступку израде
планских докумената (“Службени гласник РС”, број
31/10, 69/10, 16/11 и 64/15);
- Закону о железници (Службени гласник РС бр. 45/13);
- Закону о безбедности и интероперабилности железнице
(Службени гласник РС бр. 104/13);
- Закону о елементима железничке инфраструктуре
(Службени гласник РС бр.10/14); и осталим законским и
подзаконским актима, који се односе на садржај Плана.
Плански основ за израду Плана детаљне
регулације, садржан је у одредницама следећих планова
вишег реда:
- Просторном плану Републике Србије од 2010-2020.
године (“Сл.гласник Републике Србије”, бр. 88/10);
- Регионалном просторном плану АП Војводине (Сл.
лист АП Војводине бр. 22/11);
- Просторном плану подручја посебне намене
инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица –
Београд, Батајница (“Сл. гласник Републике Србије”, бр.
69/03 и 36/10);
- Просторном плану подручја посебне намене Фрушка
гора (“Сл. лист АПВ”, бр. 16/04);
- Просторном плану општине Инђија (“Сл. лист
Општине Инђија” бр. 07/ 2012);
- Генералном плану општине Инђија (“Сл.лист Општина
Срема”, бр. 14/06).
Просторни план Републике Србије од 2010-2020. године
(Сл.гл. РС 88/10)
На основу планова развоја железничке мреже
Европе, Међународне железничке уније (УИЦ),
ратификованих међународних споразума (АГЦ, АГТЦ,
СЕЕЦП и др.) и потребе развоја железничког саобраћаја
планира се развој Коридора Х и мреже пруга Републике
Србије у које спада и Е85: Београд-Стара Пазова-Нови
Сад - Суботица-државна граница.
Развој великих железничких чворова на
Коридору Х као и решавање железничког саобраћаја
у већим регионалним центрима оствариће се
реконструкцијом, изградњом и модернизацијом пруга,
станица и других постројења, а у складу са потребама и
плановима развоја градова.

Уторак 21. фебруар 2017.

У оквиру изградње Коридора Х, прва етапа
има за циљ формирање двоколосечних пруга „високе
перформансе“ на највећој дужини северно од Ниша у
складу са могућностима финансирања: Стара Пазова–
Нови Сад–Суботица-држ. граница (реконструкција
и изградња једноколосечне пруге у двоколосечну са
мостом преко Дунава и чворовима Нови Сад и Суботица).

Tранспортнa инфраструктурa и електронска
комуникациона мрежа и опрема
Регионални просторни план АП Војводине (Сл. лист АП
Војводине 22/11)
Концепција развоја железничког транспорта и
инфраструктуре подразумева задржавање постојећих
коридора пруга и реконструкцију и модернизацију
постојећих пруга, посебно пруга на Коридору Х.
Такође, потребно је ревитализовати и реконструисати и
железничке чворове на Коридору Х, формирати РТЦ-е
на местима контакта са осталим видовима транспорта.
Оперативни циљеви у оквиру железничког саобраћаја су
повећање конкурентске способности подизањем нивоа
квалитета услуге у превозу путника и робе; усклађеност
са развојним плановима суседних земаља; развој
према потребама и захтевима корисника железничких
услуга усклађен са другим садржајима и корисницима
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простора, итд.
Основни циљ који је потребно достићи у
смислу техничке оспособљености инфраструктурног
система железнице је обезбеђивање UIC профила на
свим пругама, одговарајуће носивости и повећање
експлоатационе брзине, посебно на правцима Коридора
Х у двоколосечне пруге високе перформансе за
мешовити саобраћај.

Саобраћајна мрежа Просторни план подручја посебне
намене Фрушка гора (Сл.лист АПВ 16/04)

Мрежа насеља и инфраструктурни системи
Просторни
план
подручја
посебне
намене
инфраструктурног коридора аутопута Е-75 СуботицаБеоград, Батајница (Сл.гл.РС 69/03 и 36/10)

Железнички саобраћај у гравитационој зони
Фрушке горе је присутан преко две међународне
железничке линије: Беч–Будимпешта–Београд-Атина и
Софија–Београд–Загреб-Беч које кумулишу сва кретања
на овом правцу и омогућују доступност готово свим
деловима Фрушке горе овим видом превоза. Потребно
је планирати интегрално повезивање свих облика
саобраћаја ради постизања жељеног нивоа услуге за све
потенцијалне посетиоце овог простора.

Основни циљ модернизације пруге за велике
брзине Хоргош - Суботица - Нови Сад - Београд је да
својим техничким и другим елементима задовољи све
захтеве и европске стандарде за укључење ове деонице
у систем европских пруга за велике брзине и задовољи
све захтеве и савремене технологије превоза масовних
роба. Планира се електрификација са елементима за
брзе возове око 160 km/h, с тим да ће се водити рачуна
о најмањем могућем заузимању плодног војвођанског
земљишта, тако што ће пруга максимално користити
постојећи коридор и постојеће изграђене пружне објекте
и уређаје.

Основни стратешки циљ развоја саобраћајне
инфраструктуре је обезбеђење што боље интегрисати
подручје Фрушке горе у трансевропску и регионалну
саобраћајну мрежу. Као један од посебних циљева
истиче се превоз терета који треба да буде првенствено
водни и железнички.

Основна функција система железничких пруга
у гравитационој зони аутопута састоји се у обезбеђењу
превозних капацитета за масовне робе који ће пружати
приближно исте услове превоза (уз нижу цену услуге), а
како би се смањио број транспортних средстава друмом
који деградирају животну средину у већој мери од
железничког саобраћаја.

Модернизација
пруге
Београд-Суботица
оствариће се реконструкцијом постојеће једноколосечне
пруге у двоколосечну пругу за мешовити саобраћај и
велике брзине.

Број и локације железничких капацитета дуж
пута ће се ближе дефинисати разрадом стратешки
утврђених решења на нивоу са детаљном урбанистичком
разрадом.

Једино рационално решење за проблем
загушења друмског и ваздушног саобраћаја је стварање
мреже пруга за велике брзине која уз технолошку
модернизацију возних средстава представља моћно
средство за решавање проблема у саобраћају.
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План инфраструктурних система (Сл. лист АПВ 16/04)
Просторни план Општине Инђија (Сл.лист Општине
Инђија 07/12)

Генерални план општине Инђија (Сл.лист Општина
Срема 14/06)

Основни циљ на простору општине Инђија
у будућности у домену саобраћајне инфраструктуре
би било омогућити различитим мерама (изградња,
модернизација, реконструкција) развој и укључење у
транспортну понуду овог простора и других видова
саобраћаја (водни, железнички), чиме би се омогућиле
како претпоставке за формирање интегралног
саобраћајног чворишта у Инђији као значајном
изворишту роба, тако и претпоставке за појединачан
развој саобраћајних видова.

Коридор постојеће железничке пруге (Београд–
Шид-граница Хрватске) задржаће се у својој ширини уз
резервацију простора за други колосек за железничку
пругу Београд-Стара Пазова–Инђија– Суботица-граница
Мађарске, и за издвајање коридора за индустријске
колосеке.

У оквиру општине Инђија у будућности
железнички саобраћај треба да доживи афирмацију
кроз модернизацију и изградњу другог колосека (ка
Новом Саду), и његову електрификацију, као и кроз
изградњу нове железничке станице у атару Инђије
(њено опремање и модернизацију), тако да задовољи све
услове за функционисање станице. Такође је потребно
задовољити и све захтеве за изградњом индустријских
колосека за све привредне субјекте у оквиру радне зоне.

Карта мреже насеља и саобраћајне инфраструктуре

С обзиром на карактеристике железничких
капацитета и будуће перспективне захтеве који се
намећу кроз развојне програме, и на крају да би
железнички саобраћај заузео своје место у превозу робе
и путника, неопходно је у наредном периоду спровести
све мере које би довеле до реафирмације овог вида кроз
модернизацију и реконструкцију постојећих капацитета
као
и
побољшање
техничко-експлоатационих
карактеристика пруга и постројења.
За потребе изградње пруге великих брзина
потребно је придржавати се следећих пројектнопрограмских елемената:
1. Трајно заузимање земљишта за потребе
функционисања нових система и објеката у појасу
просечне ширине од 35 m (са обе стране рачунајући од
осе крајњих колосека), док се постојећи задржавају до
краја експлоатационог периода уз мере заштите од буке
и вибрација.
2. Непосредни појас заштите у функцији заштите од
штетног утицаја система на окружење у ширини од 100
m (са обе стране рачунајући од осе крајњих колосека),
где није дозвољена градња осим за објекте у функцији
пруге.
3. Шири појас заштите за несметано функционисање
система у простору у ширини од 115 m (са обе стране
рачунајући од осе крајњих колосека), где је дозвољена
градња по селективном приступу и условима железнице.
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Извор: Званична интернет презентација општине Инђија
Б. ПЛАНСКИ ДЕО
1.
ГРАНИЦА
ОБУХВАТА
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

ПЛАНА

И

1.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
Граница Плана на територији општине Инђија
пролази кроз три катастарске општине: К.О. Инђија,
К.О.Бешка и К.О.Чортановци.
Због неажурних и застарелих катастарских
подлога за подручје К.О. Бешка и К.О. Чортановци,
њихове размере (1:2880 - аустроугарски премер) и
неусаглашености са геодетским снимком, катастарски
планови не представљају довољно поуздану подлогу
за потребе описа границе Плана у овим катастарским
општинама. Из тог разлога је за ове катастарске општине
дат опис границе плана аналитичко-геодетским тачкама
(графички прилог бр.1-Катастарско-топографски план
са границом плана и аналитичко-геодетским елементима
за обележавање).
Катастарска општина Инђија поседује ажурну
катастарску подлогу (ДКП), па је опис границе обухвата
Плана дат текстуално, као и и аналитичко-геодетским
тачкама.
Табеларни приказ координата аналитичко-геодетских
тачака за границу плана дат је у Документационој
основи.
Катастарска општина Инђија
Граница Плана пролази кроз
ванграђевинско подручје КО Инђија.

грађевинско

и
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За почетну тачку описа границе планског
подручја утврђена је тачка на граници између К.О. Стара
Пазова и К.О. Инђија. Од ове тачке граница плана полази
у правцу северозападана територији К.О. Инђија где
захвата део парцеле 7710/14 и до парцеле 7576 настaвља
ка северозападу пратeћи границу КП 7710/14 до парцеле
7555/11 где скреће лево обухватајући парцеле: 7555/11,
7554/8, 7553/10, 7552/8, 7551/6, 7550/7, 7549/7, 7548/2,
7547/2,7546/2, 7545/2, 7544/2, 7543/6, 7542/2, 7541/2,
7540/2 и 7538/2. Граница плана даље наставља у правцу
северозапада при чему пресеца парцелу 7710/14 а затим
пресеца парцелу 7716/1 (железничка пруга Загреб Београд) и долазећи до парцеле 7514/3 коју у потпуности
обухвата. Граница плана наставља обухватајући парцелу
7513/3. Линија наставља границом између парцела
7512/4 и 7512/3. Граница плана даље наставља у правцу
југозапада обухватајући парцеле 7513/1 и 7514/1 а
затим пресеца парцелу 7716/1 све до границе парцела
7716/1 и 7516/5. Од ове тачке линија иде југозападно,
границом парцеле 7716/1. Од ћошка парцеле 7716/1
и 7716/3 граница плана наставља југозападно а потом
се ломи северозападно па затим поново југозападно
све време обухватајући парцелу 7716/3 са доње јужне
стране. Граница плана наставља југозападно пратећи
парцелу 7716/2 а затим 7722 и при дну парцеле 7722
се ломи и скреће северозападно преко парцела 7722 и
7716/2 све до тромеђе парцела 7716/2, 3412/3 и 3412/5.
Од тромеђе линија границе плана наставља једним
делом границом парцела 3412/3 и 3412/5 а затим скреће
североисточно и пресеца парцеле 3412/5, 3412/2 и 3410.
Граница наставља даље кратким пресецањем парцеле
3415/1 а затим наставља границом парцела 3415/1 и
3415/4. На средини КП 3415/4 граница плана наставља
и даље североисточно при чему сече парцелу 3415/1, да
би после тога у наставку вратила се и наставила да прати
границу између парцела 3415/1 и 3415/4 све до границе
са парцелом 7716/2. Ту се гарница плана ломи и скреће
северозападно пратећи постојећу границу између парцела
3415/1 и 7716/2 све до парцеле 3415/3. Одавде граница
плана иде североисточно постојећом међом парцеле
3415/3 и 3415/2 а затим кратко границом парцеле 3416/13
па онда сече парцелу 3416/2 све до границе са парцелом
7716/3 где се граница пење северозападно постјећом
границом 3416/12 све до тромеђе са парцеле 3417.
Граница плана наставља североисточно пресецајући
парцелу 3417 све до парцеле 7716/1. Одатле линија се на
кратко ломи северозападно па после тога североисточно
пратећи постојећу међу парцеле 7716/1. На делу улице
Ратка Павловића линија напушта постојећу међу и на
кратко пресеца парцеле 3596/8 па 3595 и 3594 па опет
пресеца 3596/8 све до границе парцеле 7716/. Граница
плана ту скреће северозападно и иде постојећом међом
парцеле 7716/1 све до мало после тромеђе парцела
3596/3, 3596/2 и 7716/1. Ту се граница плана ломи и
скреће северисточно пресецајући на кратко 3596/7, па
онда 3956/2 па затим 3596/6, па опет 3596/7, па на кратко
пресеца 3581/2 и 3580. Линија наставља пресецањем на
кратко парцеле 3596/7 а затим пресецањем парцела 3579
и 3578 и у тромеђи мало захвата 3577( Улица Гаврила
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П5ринципа) где се ломи и пресца парцелу 3596/7 све до
границе парцеле 7716/1. Овде се линија ломи и наставља
постојећом међом парцеле 7716/1 све до краја. Граница
плана наставља скрећући западно постојећом међом
парцеле 7710/14 и иде до парцеле 7710/13. Из овог дела
плана изузима се површ дефинисана обухватом целих
парцела и то: 7710/11, 7710/10/ 77710/9, 7710/8, 7710/7,
7710/6 7710/5 и 7710/15.
Граница плана наставља даље северозападно
постојећом међом парцеле 7710/13 све до испред
парцеле 3598/8 где линија скреће лево и пресеца парцелу
7710/2 и мало захвата парцелу 2995/64. Линија наставља
југозападно по граници парцела 2995/62 и 2995/60 где
се на крају ломи и наставља северозападно парцелом
3658/2 и 3598/8 све до тромеђе са 3598/6. Даље наставља
постојећом границом парцеле 3598/6, па онда на кратко
границом 3598/8, па границом 3598/5, па опет на кратко
3598/8, па границом парцелом 3620 све до њеног краја.
Граница плана наставља скрећући мало и пресецајући
парцелу 3651/1 ( Улица Железничка ), да би затим
скренула североисточно до границе са парцеле 3598/8
где се ломи и једним делом наставља границом парцеле
3598/8. Даље граница скреће лево и пресеца 3651/1.
Мало после тога граница скреће десно па десно до
границе парцеле 3598/8 где скреће лево и накратко иде
постојећом границом 3598/8 да би опет скренула лево
и пресекла парцелу 3651/1. Линија наставља скретајући
десно, па опет десно под правим углом , па опет десно под
правим углом и у близини границе парцеле 3598/8 скреће
лево до границе парцеле 3598/8. Одатле иде постојећом
границом 3598/8. Линија даље наставља постојећом
међом парцеле 3612, па постојећом међом парцеле 3609,
па опет постојећом међом парцеле 3612. Граница плана
наставља ка североистоку и прати границу КП 3612 и
2636/1 до међе КП бр. 3605. Граница даље прати границу
КП 3605 и 2636/1 до међе са парцелом 3612. Линија на
кратко прати границу КП 3612 и 2636/1 а затим прати
границу КП 2636/1 и 3598/8 до тромеђе са 3604. Граница
наставља ка северозападу пресецајући парцелу 3604,
скреће југозападно преко 3604 и преко парцеле 3603 а
затим наставља границом парцела 2636/1 и 2636/2 до
краја парцеле 2636/2. Граница наставља југозападно
границом парцела 2636/1 и 2463/3 а затим границом
парцела 2463/3 и 2463/4. На крају парцеле 2463/4 скреће
лево и иде постојећом границом парцела 2463/4 и 3651/1
и једним делом гараницом 2636/1 и 3651/1. Граница
плана затим скреће југозападно пресецајући 3651/1 до
границе парцеле 2635 где се ломи и иде северозападно
постојећом границом парцеле 3651/1. Линија наставља
даље скрећући десно и пресецајући 3651/1 све до северне
границе парцеле 3651/1, где наставља границом парцела
3651/1 и 3651/2. На тромеђи са парцелом 2464/2 линија
се ломи и наставља међом парцеле 3651/2. Линија затим
иде међом парцеле 2464/4 све до средине са границом
парцеле 2461/3 где се ломи и на кратко пресеца 2461/3.
Затим граница наставља постојећом границом парцеле
2463/3 све до близине парцеле 2462/ 11 где линија
мало скреће и кратко захвата парцеле 2462/1 и 2462/11.
Граница се потом поново враћа на постојећу границу
парцеле 2463/3 и иде до њеног краја. Граница плана
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наставља североисточно границом парцеле 3598/4 до
2622/10 где она скреће лево и иде постојећом међом
парцеле 2642/10 а затим међом 2460/4 па међом 2451/2
и 2450/2. Линија наставља даље међом парцеле 2449/2,
међом 2448/2, међом 2434/2 и једним делом међом
3631/2 где при крају скреће лево. Ту граница иде преко
парцела 3631/2 и 3631/1, све до парцеле 2440 коју такође
пресеца. Граница плана даље наставља југозападно и
пресеца парцелу 2464/3, па затим пресеца КП 2465/3,
2465/1 и 3651/1 све до ћошка парцеле 2466. Овде линија
скреће северозападно преко парцеле 3631/1 ( Улица
Војводе Степе) све до њене северне границе. Ту граница
плана скреће југуисточно по северној међи парцеле
3631/1 све до њеног краја. Даље граница плана скреће
северозападно по постојећој међи парцеле 3598/4 све
до границе са парцелом 7681. Граница плана наставља
северозападно по левој страни постојеће међе парцеле
7681 све до тромеђе са парцелама 6791/2 и 5764/1.
Ту граница плана скреће југозападно по једном делу
постојеће међе парцеле 6791/2 а затим скреће десно
преко парцеле 5764/1 све до њене северне границе где
опет скреће десно и иде по постојећој северној граници
парцеле 5764/1. При крају парцеле 5764/1 граница
скреће лево преко парцела 5766/2 и 5766/25. Линија
наставља даље северозападно преко парцела: 5766/164,
5766/1, 5766/26, 5766/68, 5766/28, 5766/63, 5766/11,
5766/166, 5766/3, 5767/2, 5768/2, 5769/2, 5770/2 и 5771/3.
При крају парцеле 5771/3 линија скреће западно преко
парцеле 5771/3 па затим преко 5771/6 и дела 5772/3.
Граница плана наставља северозападно једним делом
северне границе парцеле 5772/3 а затим мало пресеца
исту па се враћа на северну границу парцеле 5772/3.
Линија наставља северним границама парцела 5773/3,
5774/7 и једним делом 5774/10. При крају границе
парцеле 5774/10 линија скреће југозападно и пресекла
парцелу 5774/10 све до границе са 7735/3. Ту се граница
плана ломи и креће се североисточно по десној граници
парцеле 7735/3 све до парцеле 5775/4. Граница плана
наставља кратко по линији парцеле 5775/4 а затим
скреће на кратко десно секући парцеле 5775/4 и 5774/8,
па поново скрећући десно долазићи до границе парцела
5774/9. Даље линија наставља северном границом
парцеле 5774/9 па затим границом између парцела 5774/6
и 5774/5. Граница плана наставља источно северном
границом парцеле 5773/4 , па затим на кратко пресеца
5773/6, па наставља јужном границом парцела 5772/7 и
5771/5. На крају парцеле 5771/5 граница се ломи и креће
северно западним границама парцела 5771/4, 5772/8,
5773/7, 5774/12, 5774/14, 5775/7, 5776/4, 5777/5, 5778/5
и 7698. Граница плана наставља северно на кратко
преко западне међе парцеле 7681, па затим западним
границама парцела 7693, 4457/4, 4456/4, 4455/4, 4454/4,
4453/4, 4452/4, 4451/4, 4450/4, 4449/4, 4448/4, 4447/4,
4446/4, 4445/5, 4444/5, 4443/4 и 4442/5. На тромеђи
граница плана скреће југозападно претећи границу
парцеле 7681 па опет скреће северно по граници парцеле
7681 све до парцеле 4440/2. Граница плана се ломи
југозападно, по постојећој међи парцеле 4440/2 а затим
се ломи северно, све време пратећи западну границу
парцеле 4440/2 . Линија плана наставља западном
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границом парцела 7745/2 и 7688 а на тромеђи се ломи
и креће се североисточно по постојећој северној међи
парцеле 7688 све до 4363/7. Ту граница плана скреће
северно обухватајући парцеле 4363/7, 4363/9, 4363/10,
7766/2, 4363/12 закључно са 4363/14 све до границе са
К.О. Бешка.
Граница плана на територији К.О. Инђија
наставља од почетне тачке између К:О. Бешка и КО
Инђија у правцу југа обухватајући катастарске парцела:
7748/4, 5800/4, 5799/4, 5798/4, 5794/2, 7765/2, 7683 и
5782/2. Граница плана наставља јужно секући парцелу
7687 а затим обухватајући парцеле: 6036/1, 6043, 7753/2,
6054/4, 6109/2, 6110/2, 6111/2, 6112/2, 6113/2, 6114/2,
6115/2, 6116/2, 6117/2, 6118/2, 6119/2, 6120/9, 6120/8,
6121/6, 6121/5, 6122/5, 6122/6, 6123/2, 6124/4, 6124/5,
6125/2, 6126/7, 7757/1, 6126/6, 6126/4, 6127/5,6127/6,
6128/5, 6128/6, 6129/2, 6130/2, 6131/4, 6132/4, 6133/4,
6134/4, 6135/7, 6135/5 и 7754/4. Затим се ломи ка истоку
границом парцеле 6421/1 скреће североисточно преко
парцеле 6421/1 и наставља постојећом границом парцеле
6421/2. Граница плана скреће лево обухватајући парцелу
6420/2 а затим десно обухватајући парцеле 6419/2 и
7754/2. Граница наставља североисточно границом
парцеле 6135/4, секући 6135/3, па опет границом
6135/4, скреће јужно, границом парцеле7754/2, па
скреће југозападно. У наставку граница плана обухвата
парцеле: 6411/2, 6412/2, 6414/4, 6415/7, 6415/8, 6415/9,
6416/7 и 6416/8 па пресеца парцеле 6416/6, 6417/4,
6418/1 и 6419/1 све до гарцеле 6419/3. Граница плана
скреће јужно обухватајући парцеле 6419/3 и 6420/2,
скреће југозападно обухватајући 6423/3, па опет
скреће јужно обухватајући парцеле: 6423/2, 6424/4,
6425/2, 6426/2, 6427/2, 6428/2, 6429/2, 6430/2, 6431/2,
6432/2, 6433/2, 6434/4, 6434/6, 6435/2, 6436/2, 6437/2,
6438/2, 6439/2, 6440/2, 6441/2,6442/2,6443/2,6444/2,
6445/2, 6446/4, 6447/4, 6447/7, 6448/4, 6448/6, 6449/2,
6450/2,6451/2, 6452/2, 6453/2, 6454/2, 7755/2, 6850/2,
6848/2, 6817/2, 7706, 6820/2 и 7708. Даље линија
наставља југоисточно пресецајући парцелу 3598/4
(железничка пруга Суботица - Београд), потом обухвата
3666/3, па опет пресеца парцелу 3598/4 до испред
парцеле 3600 где граница скреће лево и даље наставља
границом парцеле 3598/4. Граница наставља даље по
граници између парцела 3666/2 и 3666/1, па по граници
између парцела 3666/2 и 2366/17. Затим скреће лево и
пресеца 2366/17 све до 2366/18 где скреће лево. Граница
плана даље обухвата парцеле 2366/16, 2366/20, 2367/2
и 2366/18. Настављајући даље иде границом између
парцела 2371/30 и 2371/29, скреће југозападно и пресеца
парцелу 2371/29 па потом јуугоисточно до границе са
парцелом 2463/2 (Улица Војводе Путника). Граница
плана наставља североисточно границом парцеле
2463/2, па границом 7751/7, скреће на кратко десно опет
границом парцеле 7751/7 да би после тога скренуо лево
секући парцелу 7751/6. Граница плана скреће десно
до границе парцеле 7751/6, где скреће југозападно
постојећом међом парцеле 7751/6, па постојећом међом
7751/7, па обухватајући 2463/2 и 3598/11.
Из појаса плана, на овом делу, изузима се површ
која почиње у тромеђи парцела 2463/2, 3666/2 и 2371/29
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и креће се североисточно границом парцеле 2371/29, па
скреће лево секући парцелу 2371/29, па опет скреће лево
секући 2371/29 све до границе парцеле 3666/2. Одатле
површ наставља југоисточно границом парцеле 3666/2
све до почетне тачке у тромеђи парцела.
Даље граница плана скреће југоисточно
границом парцеле 3598/8 (железничка пруга СуботицаБеоград) све до 2873/6 где накратко скреће лево,па
десно, па опет десно до границе парцеле 3598/8. Одатле
наставља на кратко лево по постојећој граници 3598/8 да
би касније скренула југозападно секући 2872/11. Даље
од половине међе 2872/11 граница наставља постојећом
границом парцеле 3598/8. Даље наставља постојећом
границом 2872/12, ломи се на лево постојећом границом
парцеле 2872/4, ломи се десно па на кратко иде
постојећом границом 2872/4. Граница плана се ломи и
креће се североисточно пресецајући парцелу 2872/11,
па на кратко скреће десно секући 2872/9 до границе
парцеле 7759. Даље наставља североисточно границом
парцеле 7759 до границе 7113, а одатле иде границом
7113. Затим иде у продужетку тог правца, па се ломи и
иде југоисточно до границе парцеле 7507/29. Ту границе
скреће и наставља југозападно границом 7507/29, скреће
западно секући парцеле 7507/29 и 2872/5, скреће лево па
десно до границе са 2872/6. Даље иде границом 2872/6, па
обухватом парцела 7507/27, 7507/28 и 7507/26. Граница
плана се ломи и креће југоисточно границом парцеле
7507/25, скреће лево, па десно, секући парцелу 7507/24,
затим сече парцелу 7510/24, скреће југозападно и сече
7510/24 и 7510/23. Граница плана скреће јужно све до
границе парцеле 7710/14 (железничка пруга СуботицаБеоград). Потом иде постојећом границом 7710/14 да
би после парцеле 7510/11 на кратко пресекла парцелу
7510/10 а одмах затим наставила границом парцеле
7710/14 све до парцеле 7510/20. Одатле се граница ломи
на кратко лево по постојећој граници парцеле 7510/20,
па скреће десно, па лево, па опет десно и опет десно
све време секући парцелу 7510/20 све до границе са
парцелом 7710/14. Граница плана се ломи и наставља
југоисточно границом парцеле 7710/14 (железничка
пруга Суботица - Београд), затим скреће лево па десно,
обухватајући парцеле 7510/19 и 7510/21. Граница плана
наставља у проджетку секући парцелу 7710/14 све до
краја КО Инђија и почетка КО Стара Пазова.
У случају неслагања текстуалног и
графичког прилога важи графички прилог бр.1Катастарско-топографски план са границом плана и
аналитичко-геодетским елементима за обележавање.
1.2.

ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Измена и допуна плана детаљне регулације
реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне
пруге Београд-Нови Сад-Суботица-граница Мађарске,
деоница Стара Пазова- Нови Сад, на територији
општине Инђија, обухвата простор који се већим делом
налази ван грађевинског подручја општине Инђија, а
мањим делом унутар његове границе.
Грађевинско подручје које је обухваћено
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границом Плана највећим делом се налази у катастарској
општини Инђија, док је простор Плана у катастарским
општинама Бешка и Чортановци већим делом ван
грађевинског подручја.
Просторним планом општине Инђија коридор
железничке пруге је дефинисан као инфраструктурно
земљиште предвиђено за јавну намену.
Површина плана је укупно 147.45 ha, од тога је
26.99 ha у границама грађевинског подручја, а 120.46 ha
ван границе грађевинског подручја.
1.2.1. Нумерички показатељи
Табела бр.1. Нумерички показатељи
Катастарска
општина

Обухват
плана (ha)

Површина
унутар
границе
грађевинског
подручја (ha)

Површина
ван границе
грађевинског
подручја (ha)

KO ИНЂИЈА

73.91

17.51

56.40

КО БЕШКА

32.51

2.75

29.76

КО ЧОРТАНОВЦИ

41.03

6.73

34.30

УКУПНО

147.45

26.99

120.46

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Правила
уређења
дефинишу
поделу
земљишта на јавно и остало земљиште, урбанистичке
условеуређења јавних површина и објеката за потребе
реализације пројекта реконструкције, модернизације
и изградње двоколосечне пруге Београд-Нови СадСуботица-граница Мађарске, податке о планираној
инфраструктури (коридори, мреже и објекти), опште
и посебне услове заштите (животне средине, живота и
здравља људи, од пожара, непогода и уништавања) као
и различите врсте ограничења везаних за грађење у
границама Плана и у појасевима заштите.
Дефинисана правила уређења су у складу са
општим циљевима организације и уређења простора и
обухватају:
- реконструкцију, изградњу и модернизацију
двоколосечне пруге целом дужином;
- реконструкцију, модернизацију и изградњуж елезничке
станице Инђија;
- изградњу нове железничке станице у Бешкој;
- изградњу паралелних и приступних путева и
денивелацију путних прелаза који су у нивоу;
- изградњу новог бунара;
- изградњу (регулацију) новог канала за одводњавање
вода;
- изградња грађевинских објектата за потребе погонског
снабдевања тунела Чортановци са приступним
саобраћајницама

2.1.
НАМЕНА
ЗЕМЉИШТА
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И

НАЧИН

КОРИШЋЕЊА

2.1.1. Опис карактеристичних намена у оквиру
плана
Овим Планом се дефинишу површинe јавне
намене за потребе реализације пројекта реконструкције,
модернизације и изградње двоколосечне пруге и
површине остале намене.
У границама јавних намена већи део чине
површине за саобраћајну инфраструктуру, (планирано
земљиште у функцији железнице и путеви и путни
прелази са припадајућим путним земљиштем).
На површинама у функцији железнице
планирана је изградња пруге (горњи и доњи строј) и
пружног појаса, реконструкција и изградња железничких
станица, изградња објеката на прузи (тунел и вијадукти),
изградња пропуста у трупу пруге и заштитних зидова од
буке.
Планирано земљиште у функцији железнице је
земљиште на којем се налазе железничка пруга, објекти,
постројења и уређаји који су у функцији одвијања
железничког саобраћаја.
Пружни појас је простор између железничких
колосека, као и поред крајњих колосека, на одстојању
од минимум 8 метара, (за подручја ван насељених
места),или на одстојању од минимум 6 метара (за
подручја насељених места), рачунајући од осе крајњег
колосека.
У границама пружног појаса планирана
је реконструкција и доградња колосека и перона,
електификација свих колосека, као и изградња објеката
који су у функцији електрификације пруге. Значајније
напуштање постојеће трасе извршено је напојединим
деловима и то у Бешкој и Чортановцима. Да би се на
тим деоницама постигла захтевана брзина и траса
прилагодила условима терена, предвиђена је изградња
нових објеката на прузи у границама железничког
земљишта ( тунел и вијадукти).
Станица Инђија задржава се на постојећем
месту. Њена функција у систему реконструкције и
модернизације пруге не одговара новим саобраћанотехнолошким и функционалним захтевима. Због
тога је планирана реконструкција и изградња нових
колосечних капацитета изградња потходника и перона,
реконструкција станичне зграде, као и уређење станичног
платоа са изградњом приступне саобраћајнице.
Планирана је изградња нове станице у Бешкој са
пратећим грађевинским објектима, станичном зградом,
постројењем за секционисање (ПС/ПСН), објектом за
сигнално-сигурносна постројења (СС), трафо-станицом
(ТС), потходником за приступ станичном платоу, као и
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приступна саобраћајнице за станицу Бешка.

2.2. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Све друмске саобраћајнице које се укрштају
са пругом неопходно је прилагодити савременим
саобраћајно-технолошким захтевима за одвијање
саобраћаја са једне стране, а са друге стране новонасталој
ситуацији услед изградње двоколосечне пруге. Ово
подразумева да се сви укрштаји у нивоу денивелишу.
Предвиђена је изградња паралелних путева за приступ
механизације пољопривредним парцелама и приступних
саобраћајнице за потребе тунела.

На утврђивање концепције уређења простора
утицали су следећи фактори:
- поштовање смерница датих кроз ППО Инђија из 2008.
године;
- поштовање техничко-технолошких захтева железнице;
- просторно усаглашавање инфраструктурног коридора
железничке пруге и осталих намена упростору;
- отклањање конфликата у простору који су последица
проласка железничке пруге;
- уважавање развојних циљева који се односе на
предметни простор;
- поштовање изражених захтева садашњих и будућих
корисника простора, усклађених са стручним мишљењем
обрађивача;

Планиранa воденa површинa којa се налази
у границама обухвата плана je простор за измештање
бунара.
Због преласка насипа пруге преко постојећег
канала за одводњавање којим су се скупљале прибрежне
воде пре уласка у постојећи тунел (који се напушта)
потребно је предвидети трасу новог канала који ће се
водити паралелно са ножицом насипа нове пруге и који
ће се нивелационо уклопити у постојећу трасу канала.
Остале намене (становање и пољопривредне
површине) заузимају мањи део укупне површине.
Изнад планираног тунела Чортановци задржава
се постојећа стамбена намена.
Због потребе измештања електроенергетске и
телекомуникационе инфраструктуре која је у колизији
са планираном трасом пруге, као и због планираних
мрежа и објеката инфаструктуре (хидротехничка,
електроенергетска и телекомуникациона) на појединим
местима је проширена граница Плана. На тим деловима
планиране намене чине јавне саобраћајне површине,
пољопривредне површине и стамбене намене које
задржавају ове намене.
2.1.2. Површине јавне намене
Укупна површина обухвата Плана износи
147.45 ha. Већи део ове површине чине јавне намене за
потребе реализације пројекта, површине 144,64 ha или
98.09% укупне површине.
У обухвату Плана јавне површине за потребе
реализације пројекта чине:
a) Површине за саобраћајну инфраструктуру
- Планирано земљиште у функцији железнице
- Путеви и путни прелази са припадајућим путним
земљиштем
b) Водене површине
- Простор за измештање бунара
2.1.3. Површине остале намене
Површине остале намене заузимају мали део
укупне површине. У обухвату Плана површине остале
намене чине становање и пољопривредне површине.

Као резултат деловања наведених фактора
у будућој просторно - функционалној структури
железничке инфраструктуре биће заступљена само
једна функционална целина - јавне намене за потребе
реализације пројекта реконструкције, модернизације и
изградње пруге.
Површине јавне намене за потребе реализације
пројекта реконструкције, модернизације и изградње
пруге чине:
- Површине за саобраћајну инфраструктуру
- планирано земљиште у функцији железнице
- путеви и путни прелази
- Водене површине
- простор за измештање бунара
Површине остале намене чине:
- Становање
- Пољопривредне површине
* Постојећа катастарска парцела бр.3627 задржава
постојеће границе и намену.
2.2.1. Површине за саобраћајну инфраструктуру
Површине за саобраћајну инфраструктуру чине
планирано земљиште у функцији железнице и путеви и
путни прелази.
2.2.1a. Планирано земљиште у функцији железнице
Општи услови уређења пруге:
- обезбедити мин.пружни појас од 8 m од осе крајњег
колосека ван насељеног места;
- обезбедити мин. пружни појас од 6 m од осе крајњег
колосека у насељеном месту;
- обезбедити мин. ваздушни простор изнад пруге у
висини од 12 m, односно 14 m од далековода напона 220
kV, рачунајући од горње ивице шине;
- у инфраструктурном појасу не могу се градити зграде,
постављати постројења и уређаји и градити други
објекти на удаљености мањој од 25 m од осе крајњих
колосека, осим објеката у функцији железничког
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саобраћаја;
- постојећи објекти на мањој удаљености од 25 m
се задржавају, али се не дозвољава надзиђивање,
проширење и доградња осим техничких радова у циљу
функционисања и одржавања објекта;
- на растојању мањем од 25 m дозвољава се градња
саобраћајница и паркинг простора, али на минималном
растојању од 8 m од осе крајњих колосека;
- на растојању мањем од 25 m дозвољава се подизање
зелених површина у циљу формирања заштитног
зеленог појаса, али високо растиње мора бити на мин.
10 m од осе крајњих колосека; и
- у инфраструктурном појасу дозвољава се паралелно
вођење трасе каблова електричних водова ниског
напона, водовода, канализације и других цевовода, али
не ближе од 8 m од осе крајњих колосека.
Планирано земљиште у функцији железнице
састоји се од подцелина које су у функцији одвијања
железничког саобраћаја:
- пруга (горњи и доњи строј) и пружни појас;
- станице на прузи;
- објекти на прузи (тунел и вијадукти);
- објекти на прузи - пропусти;
- потпорни зидови и заштитни зидови од буке
Пруга (горњи и доњи строј) и пружни појас
Реконструкцијом, модернизацијом и изградњом
железничке пруге Стара Пазова-Инђија-Нови Сад, на
деоници општине Инђија предвиђена је реконструкција
и изградња постојеће једноколосечне пруге и
електрификација пруге монофазним системом 25 kV, 50
Hz усвојеним за електрификацију пруга на мрежи ЈЖ.
Реконструкција и изградња пруге обухвата:
1. Трасу пруге, станице
- изградња другог колосека на отвореној прузи;
- корекција и усаглашавање техничких елемената трасе
пруге (Р,Л) у оквиру постојећег трупа пруге, са циљем да
се уједначи и повећа брзина; и
- продужење пријемно-отпремних станичних колосека
2. Доњи строј пруге
- обезбеђење неопходне ширине планума за нови горњи
строј;
- уградња тампонског слоја од шљунка;
- одводњавање трупа пруге и дренирање станичних
платоа;
- санација слабих места натрупу пруге;
- остали радови неопходни за побољшање стабилности
и носивости.
3. Горњи строј пруге
- комплетна замена постојеће конструкције горњег
строја на отвореној прузи и станичним колосецима;
- уградња нових скретница на главном пролазном и
претицајним колосецима;
- заваривање колосека у дуги трак шина (ДТШ).
4. Реконструкцију постојеће станице у Инђији и
изградњу нове станице у Бешкој:
- реконструкцију и изградњу потпорних зидова
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условљену потребом проширења планума пруге, као и
изградњу заштитних зидова од буке;
- изградњу објеката на прузи - тунел ,вијадукти;
- реконструкцију и изградњу објеката на прузи пропусти:
- замена постојећих лимених конструкција армиранобетонским;
- замена постојећих бетонских пропуста новим
армирано-бетонским плочама;
- продужење и санација осталих пропуста;
Електрификација
пруге
обухвата
реконструкцију и
доградњу
стабилних
постројења електричне вуче (СПЕВ) са пратећим
радовима, тј:
1. Стабилна постројења електричне вуче (СПЕВ),тј:
- контактну мрежу 25 kV, 50 Hz (КМ)
- електровучне подстанице (ЕВП) и постројења за
секционисање 25 kV, 50 Hz (ПС и ПСН)
- даљинско управљање стабилним постројењима
електричне вуче (ДУ)
- објекте за одржавање СПЕВ
2.
Реконструкцију
и
доградњу
(невучних)
електроенергетских постројења (ПЕЕП)
3. Измештање електроенергетских водова на местима
колизије са електрифицираном пругом.
Станице на прузи
Станица Инђија
Предвиђена је реконструкција и уређење
постојеће железничке станице у Инђији, са партерним
уређењем станичног трга.
На улазу у станицу, предвиђено је укидање
путног прелаза у нивоу и изградња подвожњакаколског и пешачког. На месту путног прелаза у нивоу
са магистралним путем на излазном делу станице,
планирана је изградња денивелисаног пролаза пута
испод пруге и станичних колосека подвожњаком.
На станичном платоу предвиђено је рушење робног
магацина и станичног тоалета, као и адаптација и
санација станичне зграде и реконструкција зграде за СС
и ТТ. Формирање теретног дела станице остварити на
десној страни пруге, у циљу опслуживања индустрије
за локални робни рад и резервисање простора за
постројења за локални робни рад, магацин са рампом,
вага, чеона рампа, колосек за колску робу, плато за
претовар, индустријски колосеци.
Планирано је укидање постојећих постројења
за робни рад са леве стране пруге према граду чиме
би се створили услови за урбанизацију и уређење овог
простора. Изградњу пешачког потходника предвидети
између левог и десног перона, а изградњу приступне
колске саобраћајнице за станични плато са паркинг
простором са приступом из Железничке улице.
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Станица Бешка
Нова железничка станица у Бешкој лоцирана
је између насеља Бешка и Чортановци. Станица Бешка
планирана је као претицајна станица са два пролазна
колосека, два претицајна колосека и два штитна
колосека. Поред претицајних колосека планирана је
изградња перона са потходником за пријем и отпрему
путника. Потходник се планира да би се омогућио
безбедан прилаз путника перонима са стране станичног
трга. Приступну колску саобраћајницу планирати са
аутобуским стајалиштем и са паркинг простором, као и
са такси- стајалиштем.
У комплексу железничке станице Бешка
предвидети изградњу нове зграде железничке станице,
грађевинске објекте за електрификацију пруге - објекат
за смештај СС и ТТ уређаја, постројење за секционисање
ПС и објекат трафо-станице (ТС).
Објекти на прузи - вијадукти, мостови и тунели
У границама пружног појаса планирати
изградњу објеката који су у функцији одвијања
железничког саобраћаја - тунела и вијадукта.
Табела бр.2. Списак вијадукта, мостова и тунела
Бр.

1.
2.
3.
4.
5a.

5б.

Вијадукти,
мостови и
тунели
галерија
вијадукт
вијадукт са
галеријом
вијадукт мост
т у н е л
Чортановци
- лева цев
т у н е л
Чортановци
- десна цев

Стационажа

Дужина

km 41+555.18
km 51+423.25
km 55+665.50

L=30.63 m
L=493.20m
L=376.13 m

km 59+159

L=2805.60m

km 56+400.00 - L=1156.00
km 57+556.00
m
km 56+430.00 - L=1086.00m
km 57+516.00

Галерија на km 41+555.18
Предвидети изградњу денивелисаног укрштаја
са десним шидским колосеком пруге Београд- Загреб на
km 41+555.18 двоколосечне пруге Београд - Суботица.
Укрштај у два нивоа извести изградњом армиранобетонског моста-галерије, с тим да нова двоколосечна
пруга буде на горњем нивоу.
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правцу, промењивог подужног пада. Почетак вијадукта
предвидети на km 51+177.15, а крај вијадукта на km
51+670.35.
Вијадукт са галеријом на km 55+665.50
На km 55+477.27 - km 55+853.40 предвидети
изградњу двоколосечног железничког моста- вијадукта,
са галеријом. Вијадукт пројектовати тако да се на њему
може одвијати путнички и теретни саобраћај.
Вијадукт (мост) на km 59+159.00
Трасу левог колосека вијадукта (моста)
планирати од km 57+736.01 - km 60+594.32, а трасу
десног колосека од km 57+697.68 - km 60+602.92. Због
специфичних услова које вијадукт (мост) треба да
испуни, за његову композицију и уклапање у трасу и терен
применити различите типове конструкција. Настојати да
коловозна конструкција буде таквих димензија да прими
габаритно и статички све предвиђене возове који су
предвиђени да саобраћају овом пругом.
Тунел “Чортановци”
(лева цев km 56+400.00 - km 57+556.00; десна цев km
56+430.00 - km 57+516.00)
На деоници у којој се планира изградња тунела,
уочена су клизишта због чега су захтеви за пројектовање
овог дела трасе веома сложени (подаци су преузети из
Елабората o геотехничким условима изградње пруге
Стара Пазова - Нови Сад). Услед тога потребно је
усвојити решење са две одвојене тунелске цеви, свака за
један колосек.
Конфигурација терена и мали надслој
условљавају да се на улазу и излазу тунелских цеви пре
израде усека раде заштитне конструкције од бушених
шипова и то на деоници где се тунелска цев ради у
отвореном од тунелског портала до тунелских радова за
сваку тунелску цев у облику слова “П”. На улазном и
излазном предусеку за осигурање ископа и трасе пруге
предвиђено је да се изведе низ потпорних конструкција
од бушених шипова. Дужина улазног и излазног
предусекa где се ради заштита усека износи ≈500,00 m.
Узлазни предусек предвидети од km 56+150.00
па до портала леве цеви на km 56+400.00 и портала
десне цеви на km 56+430.00.
Предвидети довољну ширину тунела да би се
обезбедио простор за сигурносну зону ширине 80 cm.
Растојање сигурносне зоне од осовине колосека је 3,00
m. Сигурносна зона је на страни ка суседној цеви.

Вијадукт на km 51+423.25

Правила уређења у зони изнад тунела

Вијадуктом премостити Суву долину дужине
око 500.0 m који прелази изнад асфалтног пута
Бешка – Марадик и потока „Пачаница“. У подручју
вијадукта трасу двоколосечне пруге планирати у

У зони изнад тунела забрањена је изградња
стамбених и других објеката, док се постојећи објекти
задржавају. Дозвољена је санација и адаптација
постојећих објеката.
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У поступку легализације ових објеката потребно
је прибавити сагласност “Железница Србије” А.Д.
Објекти на прузи - пропусти

Табела бр.3 Списак планираних пропуста
бр. стационажа /km/

врста

место

1.

km 45+022.36

насип
постојећег
терена

2.

km 46+123.51

3.

km 48+317.19

армиранобетонски
плочаст
пропуст
армиранобетонски
плочаст
пропуст
армиранобетонски
плочаст
пропуст
армиранобетонски
плочаст
пропуст
армиранобетонски
плочаст
пропуст
армиранобетонски
плочаст
пропуст

5.

6.

km 54+170.00

km 55+037.31

km 56+054.00

Изградњу заштитних зидова планирати на
следећим стационажама:
Табела бр.4 Списак заштитних зидова од буке

У функцији одводњавања трупа пруге
пројектовати мале објекте-пропусте отвора до 5 m.
На траси пруге планирати изградњу више армиранобетонских пропуста на местима постојећих пропуста.
Постојеће пропусте заменити новим армиранобетонским плочастим пропустима. Пропусте градити у
усеку или насипу постојећег терена.

4.
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насип
постојећег
терена
насип
постојећег
терена
усек
постојећег
терена
делимично
у усеку
постојећег
терена
усек
постојећег
терена

Потпорни зидови и заштитни зидови од буке
Због изградње денивелисаног укрштаја десног
новосадског и десног шидског колосека на делу пруге
km 42+080.00 до km 42+224.18 предвидети изградњу
потпорног зида укупне дужине 145.00 m.
На местима где пруга пролази кроз густо
изграђене делове стамбених насеља, потребно је
предвидети изградњу заштитних зидова од буке укупне
дужине од 4348 m. Ове зидове предвидети на насипима
или на мостовима - са леве, десне или са обе стране
пруге.

зид
бр.
1 лево

стационажа /
km/

km 41+802.88 до
km 42+300,68
2 лево km 42+917,18 до
km 43+120,82
3 лево km 43+158,94 до
km 43+278,94
4 десно km 43+163,41 до
km 43+283,41
5 лево km 43+338,94 до
km 44+078,89
6 десно km 43+397,64 до
km 44+077,74
7 лево km 44+798,62 до
km 45+058,32
8 десно km 51+960,00 до
km 52+364,00
9 десно km 52+484,00 до
km 52+984,01
10
km 52+530,00 до
лево
km 53+170,02
11 лево km 56+076,56 до
km 56+255,56

дужина
/m/
L= 500,00 m

локација
/мост,
насип/
насип

L= 204,00 m

насип

L= 120,00 m

насип

L= 120,00 m

насип

L= 740,00 m

насип

L= 680,00 m

насип

L= 260,00 m

насип

L= 404,00 m

насип

L= 500,00 m

насип

L= 640,00 m

насип

L= 180,00 m

насип

2.2.1б. Путеви и путни прелази
Реализација
предложених
решењa
реконструкције, модернизације и изградње железничке
пруге условљава реконструкцију и изградњу путева и
путних прелаза, као и денивелисање путних и пешачких
прелаза у нивоу, а у циљу безбедности саобраћаја на
прузи.
Сви путеви утврђени Планом су јавни путеви и
морају се пројектовати по прописима за јавне путеве и
уз примену одговарајућих стандарда на основу Закона о
јавним путевима.
Процедуре израде и усвајања пројеката, као
и само грађење саобраћајне инфраструктуре, мора се
спроводити у свему према важећој законској регулативи.
Процедуре и активности на пројектовању и грађењу
саобраћајне инфраструктуре, инсталација техничке
инфраструктуре и регулација водотокова, морају се
обједињавати. У изради техничке документације
за потребе изградње путних објеката неопходно је
придржавати се законских прописа и норматива, који се
односе на утицаје објеката на окружење.
Општи услови уређења путева:
- Ширина заштитног појаса јавног пута представља зону
у којој не могу да се граде стамбене, пословне, помоћне
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и сличне зграде, копају бунари, резервоари, септичке
јаме и сл.
- Поред путева, (изван урбанизованог подручја) у
насељима или ван насеља не могу се градити објекти,
постављати постројења, уређаји и инсталације на
одређеној удаљености од тих путева, тј. у делу пута који
се зове заштитни појас, а према важећем Закону о јавним
путевима (Службени гласник РС, број 101/05, 123/2007,
101/2011, 93/2012, 104/2013). У заштитном појасу
поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња
грађевинских или других објеката, осим изградње
саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута.
- У заштитном појасу са директним приступом на
јавни пут дозвољено је градити станице за снабдевање
моторних возила горивом, ауто сервисе, објекте за
привремени смештај онеспособљених возила, ауто
базе за пружање помоћи и информација учесницима
у саобраћају. Пратећи објекти морају да задовољавају
хигијенско-техничке
захтеве
(неометан
прилаз,
противпожарна заштита) и др. (за изградњу у заштитном
појасу ван насеља важи навод из става 5).
- Прикључивање прилазног на јавни пут врши се
првенствено његовим повезивањем са другим прилазним
или некатегорисаним путем који је већ прикључен на
јавни пут, а на подручјима на којима ово није могуће
прикључивање прилазног пута врши се непосредно на
јавни пут и то првенствено на пут нижег реда.
- Земљани пут који се укршта или прикључује на јавни
пут, мора се изградити са тврдом подлогом или са
истим коловозним застором као и јавни пут са којим се
укршта, односно на који се прикључује, уз поштовање
прописаних ширина и дужина прикључка.
- Ради заштите путева од спирања и одроњавања,
потребно је, ако природа земљишта допушта, да косине
усека, засека и насипа, као и друге косине у путном
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земљишту, буду озелењене травом, шибљем и другим
аутохтоним растињем које не угрожава прегледност
пута.
- Ограде, дрвеће и засади поред путева подижу се тако да
не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност
саобраћаја. Ограде, дрвеће и засади поред путева се
морају уклонити уколико се приликом реконструкције
или рехабилитације пута, дође до закључка да негативно
утичу на прегледност пута и безбедност саобраћаја.
- Дуж свих путева потребно је обезбедити инфраструктуру
за прикупљање и контролисано одвођење атмосферских
вода, са уграђеним сепараторима нафтних деривата
на државним путевима који залазе у заштитне зоне
водоизворишта.
- Рекламне табле и панои, ознаке којима се обележавају
туристички објекти, натписи којима се обележавају
културно-историјски споменици и спомен обележја
и други слични објекти, могу се постављати поред
државних путева, на удаљености од 7 m од ивице
коловоза, односно поред општинског пута на удаљености
од 5 m од ивице коловоза.
Денивелисани путни прелази
Овим Планом су обухваћени сви постојећи
путеви и приступне саобраћајнице. Реконструкција,
модернизација и изградња двоколосечне железничке
пруге условљава и решавање путних прелаза
са решењима прикључења на постојеће путеве,
денивелисање постојећих путних прелаза и путних
приступа новим објектима, као и изградњу паралелних
путева. Денивелације свих постојећих путева на
укрштају са трасом пруге, представљене су у табели
бр.5.

Табела бр.5 Списак денивелисаних путних прелаза
бр.
1

стационажа
km 40+988.26

категоризација пута
планирани општински
пут
локални пут

2

km 42+351.63

3

km 43+151.36

државни пут II A
реда број 126

4

km 45+604.51

5

km 49+928.26

km 44+830.
некатегорисани пут
km 46+844.
некатегорисани пут
некатегорисани пут

6

km 52+756.48

локални путСинђелићева улица

осигурање путног прелаза
/

планирано решење
подвожњак

путни прелаз у нивоу;
полубраници са светлосним
саобраћајним знацима на путу
путни прелаз у нивоуполубраници са светлосним
саобраћајним знацима на путу
путни прелази у нивоусаобраћајни знакови на путу и
троуглови прегледности

друмско- пешачки
подвожњак

путни прелаз у нивоу саобраћајни знакови на путу и
троуглови прегледности
полубраници са светлосним
саобраћајним знацима на путу

подвожњак

друмско- пешачки
подвожњак
надвожњак

подвожњак

Број 6, страна број 210

Службени лист општине Инђија

Укрштај планиране обилазнице на km 40+988.26 подвожњак
Планирана је изградња обилазнице са
подвожњаком, која ће омогућити измештање транзитног
саобраћаја изван централних зона града. Предметну
деоницу извести у две фазе:
1. првом фазом обухватити изградњу основне трасе
обилазнице заједно са три раскрснице:
- раскрсница са планираном саобраћајницом
- раскрсница са интерном саобраћајницом
- раскрсница са магистралним путем М-22.1
2. другом фазом обухватити изградњу дела основне
трасе у зони око подвожњака испод железничкепруге
Београд-Нови Сад
Укрштај локалног пута на km 42+351.63 - друмско
пешачки подвожњак
Постојећу саобраћајницу денивелисти, а
на месту укрштаја са пругом предвидети изградњу
друмско пешачког подвожњака чији ће слободни
профил омогућити пролаз путничких аутомобила,
пешака и бициклиста. Ову саобраћајницу уредити
тако да се нивелационо уклопи у постојеће нагибе,
односно у пројектовани подужни нагиб из Главног
пројекта изградње коловоза у ул. Саве Ковачевића од ул.
Бранка Радичевића до будућег обилазног пута Инђија.
Реконструкцију завршити уклапањем у постојеће стање
у зони раскрснице са Железничком улицом (непосредно
пре раскрснице).
Укрштај са државним путем II A реда број 126 на km
43+151.36 - друмско-пешачки подвожњак
На изласку из железничке станице Инђија,
пруга се укршта са државним путем II А реда број 126.
Просторним планом Општине Инђија укрштај
је предвиђен као денивелисан.
На месту постојећег путног прелаза у нивоу,
на km 43+151.36 пруге, планирати изградњу друмскопешачког подвожњака. Пут пројектовати од раскрснице
са Железничком улицом, где је потребно уклапање у
постојеће стање. Пут мора бити уклопљен ситуационо
и нивелационо у решење из Главнoг пројекта и Измене
и допуне Главног пројекта доградње и проширења дела
државног пута другог А реда број 109 (бивши Р 109) на
раскрсници са ул. Саве Ковачевића на km 11+186.60.
Да би се обезбедио прилаз кућама, које се налазе
са леве стране, дуж пута, од Железничке улице, односно
од улице Обилићев венац до пруге, предвидети колскопешачку стазу.
Изградњом подвожњака укинут је директан
прикључак ул. Каменове на државни пут. Да би се
успоставили прекинути саобраћајни токови, пројектовати
двосмерну саобраћајницу дужине од постојеће улице
Бранка Бајића до постојеће ул. Каменове. Обзиром да
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ће се улица користити искључиво з априлаз постојећим
објектима (кућама), а у циљу заузимања што мањег
простора, саобраћајницу пројектовати са радијусом
хоризонталне кривине од 20 m.
Предвидети да се улаз у Житомлин остварује
искључиво из улице Саве Ковачевића
(постојећи улаз).
Нивелету пута у зони подвожњака дефинисати
на основу пројектованих кота ГИШ-а, конструкције
подвожњака и захтеване висине слободног профила.
Укрштај са некатегорисаним путевима на km
45+604.51 (“Атарски пут”) - надвожњак
Путне прелазе у нивоу на постојећој прузи на
km 44+829.67 и km 46+836.33 свести на денивелисани
укрштај пруге са Атарским путем на km 45+604.51.
Атарски пут - земљани пут који повезује локалне путеве
Бешка - Нови Карловци и Бешка - Инђија (Царски пут)
има денивелисани укрштај са Државним путем I реда
бр. 22.2. Поред повезивања локалних путева, Атарски
пут омогућава и прилазе пољопривредним површинама.
Како би се остварио денивелисани укрштај
пруге и Атарског пута планирати девијацију пута у
дужини од 610 метара.
Слободни профил саобраћајнице одредити уз
уважавање потреба постојећег и будућег саобраћаја,
обезбеђивања сталне проходности, сигурности у
саобраћају, економичности и заштите околине.
Укрштај са некатегорисаним путем на km 49+928.26
“Царски пут”- подвожњак
Како би се извео денивелисани укрштај на
стационажи km 49+925.25 потребно је пројектовати
девијацију локалног пута који повезује Бешку са
Инђијом (“Царски пут”) у дужини од 660 метара.
Слободни профил саобраћајнице одредити уз
уважавање потреба постојећег и будућег саобраћаја,
обезбеђивања сталне проходности, сигурности у
саобраћају, економичности и заштите околине.
Укрштај локалног пута km 52+756.48 у Синђелићевој
улици – подвожњак
На месту укрштаја Синђелићеве улице и
планиране трасе пруге, на km 52+756.48, планирати
изградњу подвожњака. Имајући у виду да пруга прелази
и преко Цигларске улице, у циљу успостављања
прекинутих саобраћајних токова, планирати две нове
саобраћајнице “веза 1”, и “ веза 2”. “ Везом 1 “ омогућити
прилаз ул. Цигларској из ул. Бранка Радичевића, а “
везом 2 “ улици Војводе Степе из улице Синђелићеве.
Преко
ове
две
саобраћајнице,
и
новопројектованог прилазног пута новој станици Бешка,

Број 6, страна број 211

Службени лист општине Инђија

омогућити приступ пољским путевима у предметној
зони и на тај начин успоставити комуникације које су
прекинуте изградњом пруге.
Нивелету пута у зони подвожњака дефинисати
на основу пројектованих кота ГИШ-а, конструкције
подвожњака и висине слободног профила од 4.5m.
Водити рачуна и о уклапању нивелете у постојеће стање.
Обзиром да ће се улица Синђелићева и
подвожњак користити и за пролазак пољопривредне
механизације, пут пројектовати са две саобраћајне траке,
са обостраним пешачко-бициклистичким стазама.
Паралелни путеви
Паралелне путеве уредити тако да омогуће
прилаз и кретање пољопривредних машина и
механизације до пољопривредних површина. Планирати
изградњу два паралелна пута, ширине 3,0 метра:
- паралелни пут од km 45+570до km 48+000
- паралелни пут од km 49+843 до km 49+959
Приликом пројектовања ових саобраћајница,
потребно је усвојити пројектно-техничке елементе
да би се обезбедила стална проходност, сигурност у
саобраћају, економичност и прилагођеност захтевима
терена.
Приступни путеви
Да би се обезбедио колски приступ железничкој
станици Инђија и планираној станици Бешка, предвидети
изградњу приступних путева са паркинг простором у
службеним местима:
- на km 42+861.85 - приступни пут станици Инђија
- на km 54+032.03 - приступни пут станици Бешка
- на km 56+100 до km 56+400 - приступни путеви и плато
на улазу у тунел
- на km 57+540 до km 58+000 - приступни путеви и плато
на излазу’из тунела
Постојећем станичном платоу у станици Инђија
приступити из Железничке улице новопројектованом
саобраћајницом. Разграничење саобраћајних токова
извести хоризонталном сигнализацијом. Саобраћајницу
уклопити у подужни нагиб из Главног пројекта
реконструкције ул. Железничке у Инђији.
Предвидети изградњу приступне колске
саобраћајница за станицу Бешка, са аутобуским
стајалиштем и паркинг простором за путничка возила.
Уз приступну саобраћајницу формирати пешачки
тротоар и бициклистичку стазу.
За потребе прилаза интервентних служби
(ватрогасци, хитна помоћ и полиција) које би деловале
у случају инцидентних ситуација, те спашавања
и евакуације угрожених на улазима и излазима из
тунелских цеви, планирати изградњу приступно-
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сервисних саобраћајница са платоима са могућношћу
окретања интервентних возила.
Платое предвидети као “сабирна места” за особе
које се спашавају. На њима се такође врши сортирање и
прва помоћ за повређена лица, те организује превоз до
болнице ако за то постоји потреба.
Приступне путеве тунелским порталима
пројектовати тако да је обезбеђде двосмерно кретање
ватрогасног возила. Приликом кретања приступним
путевима, а у случају интервенције, обезбедити да
ватрогасно возило не маневрише уназад, већ да се вожња
обавља само унапред.
У циљу омогућавања приступа парцелама бр.
3108 и 3105/2 К.О. Чортановци, планира се повезивање
приступног колског пута у оквиру јавног земљишта на
постојећи пут (парцела бр. 3104 К.О. Чортановци). Овај
планирани колски пут није део Главног пројекта пруге.
2.2.2. Водене површине
Простор за измештање бунара
У зони пруге на km 41+677 се налази изграђена
батеријa бунара Б-18, која је повезана са постојећим
водоводним системом водоснабдевања насеља Инђија.
С обзиром да је решењем новог левог загребачког
колосека онемогућен приступ наведеном објекту и да
је исти са свих страна ограђен колосецима, предвидети
изградњу нове батерији бунара на новој локацији (према
условима ЈКП “Водовод и канализација’’ из Инђије и
АД Железнице Србије), како је приказано у графичком
прилогу бр.3 - План мреже и објеката инфраструктуре.
За приступ новој локацији бунара Б-18
користити постојећи земљани пут који опслужује и
остале бунаре на том потезу.
AД “Железнице Србије” је сагласно са
предложеном новом локацијом за измештање бунара Б
18 (постројења за воду) са обавезом да се измештање
постојећег бунара Б 18 имплементира у техничку
документацију за реконструкцију, модернизацију и
изградњу двоколосечне пруге Београд-Нови СадСуботица-граница Мађарске. При изради техничке
документације за градњу новопланираних бунара на
предметној локацији а у инфраструктурном појасу,
ЈКП Водовод и канализација је дужно да се обрати АД
“Железнице Србије”, за давање услова за пројектовање,
као и због сагласности на пројектну документацију
за градњу у инфраструктурном појасу у коридору
железничке пруге, у складу са Законом о железници
(Сл. гласник РС, бр.45/13) и Законом о безбедности и
интероперабилности железнице (Службени гласник РС
104/13).
2.2.3. Зелене површине у функцији железнице
На целокупном простору неопходно је подизање
зеленог заштитног појаса који ће раздвајати железничку
пругу од околних намена. Треба га формирати од
вегетације различите спратности, a високо дрвеће
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потребно је садити тако да се не наруши безбедност
одвијања железничког саобраћаја.
Ободом грађевинских парцела за железницу
и путеве формирати линијско зеленило, а у станичним
комплексима озелењавање ускладити са партерним
решењем. Уз саобраћајне коридоре применити све
врсте садница отпорних на загађења, а слободне зелене
површине затравити смешом трава отпорном на гажење.
У делу између постојећег индустријског колосека који
се реконструише и железничке пруге, планирати појас
заштитног зеленила. Приликом уређења ове зоне водити
рачуна да се високим растињем не наруши безбедност у
железничком саобраћају.
2.3.
ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА
Површине јавне намене су јавне површине и
јавни објекти чије је коришћење, односно изградња од
општег интереса. Ове површине, односно земљиште,
одређује се за јавно грађевинско земљиште, ако је у
државној својини, односно после његовог прибављања
у државну својину, у складу са Законом и прописима о
експропријацији.
2.4.
РЕГУЛАЦИОНЕ
ЛИНИЈЕ
ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
СА
ЕЛЕМЕНТИМА
ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ,
НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
2.4.1. План регулације
Регулациона линија површине јавне намене за
потребе реализације пројекта (површине саобраћајне
инфраструктуре и водене површине) одређена је
аналитичко-геодетским тачкама.
Регулациона линија јавне површине за потребе
реализације пројекта приказана је у
г р а ф и ч ком
прилогу бр.2 - Саобраћајна инфраструктура, регулација
и нивелација.
Осовине пруге (леви и десни загребачки колосек,
леви и десни шидски колосек), осовине саобраћајница
(денивелисани путни прелази, паралелни путеви и
приступни путеви), као и осовина канала приказане су у
графичком прилогу бр.2 - Саобраћајна инфраструктура,
регулација и нивелација.
2.4.2. План нивелације
Подручје обухваћено Планом се налази на
претежно равничарском терену.
У графичком прилогу бр.2 - Саобраћајна
инфраструктура, регулација и нивелација дате су
карактеристичне нивелете: коте ГИШ-а за пругу и
колосеке, коте нивелете за друмске саобраћајнице и коте
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дна канала.
У графичком прилогу бр.4 - Карактеристични попречни
и уздужни профили железничке пруге и саобраћајница
дати су профили пруге и новопројектованих друмских
саобраћајница које су предмет измене и допуне Плана:
- приступни путеви и плато на улазу у тунел (km 56+100
до km 56+400);
- приступни путеви и плато на излазу из тунела (km
57+540 до km 58+000);
- вијадукт на km 59+159.40;
- тунел Чортановци
У Документационој основи плана дати
су карактеристични попречни профили друмских
саобраћајница, вијадукта и пешачких потходника.
Нивелационим решењем су дате смернице
нивелације којих се у фази пројектовања треба начелно
придржавати.
2.4.3. Површине (парцеле) планиране за јавне
садржаје и објекте
Планом се образује површинa јавне намене за
потребе реализације пројекта железнице и то:
1. Површине саобраћајне инфраструктуре
- планирано земљиште у функцији железнице
- путеви и путни прелази са припадајућим путним
земљиштем
2. Водене површине
- простор за измештање бунара
Аналитичко-геодетске тачке јавних намена
за потребе реализације пројекта дате су у графичком
прилогу бр. 1 - Катастарско-топографски план са
границом Плана и аналитичко-геодетским елементима
за обележавање.
Координате аналитичко-геодетских тачака
јавних намена за потребе реализације пројекта дате су у
Документационој основи плана.
Попис парцела за површине јавне намене за
потребе реализације пројекта железнице у складу са
Пројектом експропријације дате су табеларно:
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ТРАЈНА (СТАЛНА) - ЗАПОЧЕТА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
Списак површина за ЗАПОЧЕТУ експропријацију

К.О. Инђија		
К.О. Бешка		
К.О. Чортановци

УКУПНО

Општина Инђија
.....
23
.....
15
.....
21
.....
60

ha
ha
ha
ha

01
40
76
18

а
а
а
а

98
24
10
32

m2
m2
m2
m2

СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
О. ИНЂИЈА
К.О. ИНЂИЈА
ПОСТУПАК ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

1

9086

2462/10

цела

0 00 91

2

6969

3598/4

цела

3 65 65

3

9086

3598/5

цела

0 06 97

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

4

9086

3598/6

цела

0 35 43

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

5

9086

3598/8

цела

5 51 20

6

6969

3599

цела

0 02 74

7

6969

3600

цела

0 02 62

8

6969

3601

цела

0 00 16

9

9518

3602

цела

0 01 66

10

9086

3603

цела

0 00 49

11

9086

3604

цела

0 03 24

12

9086

3605

цела

0 00 68

13

9086

3606

цела

0 00 17

14

9086

3607

цела

0 02 42

15

9086

3608

цела

0 00 55

16

9341

3609

цела

0 06 33

17

9340

3610

цела

0 02 18

18

9086

3611

цела

0 01 33

култура
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

власник

намена
земљишта

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" и
други

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" и
други

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" и
други

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Примедба
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редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

19

9086

3612

цела

0 56 37

20

9086

3613

цела

0 01 55

21

9086

3614

цела

0 06 24

22

9086

3615

цела

0 00 29

23

9086

3616

цела

0 00 19

24

9086

3617

цела

0 00 57

25

9086

3618

цела

0 00 88

26

9086

3619

цела

0 02 65

27

9086

3620

цела

0 25 33

28

9086

3621

цела

0 16 50

29

9086

3622

цела

0 00 11

30

9086

3623

цела

0 02 89

31

9086

3624

цела

0 01 29

32

9086

3625

цела

0 01 02

33

9086

3626

цела

0 16 58

34

8591

4363/2

цела

0 47 10

35

8591

4440/2

цела

36

8591

6120/2

37

8591

38
39
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власник

намена
земљишта

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

ЊИВА
2.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

2 71 11

ЊИВА
2.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

цела

0 30 72

ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
земљиште

6131/2

цела

0 00 92

ЊИВА
2.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

8591

6132/2

цела

0 03 40

ЊИВА
2.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

8591

6133/2

цела

0 03 16

ЊИВА
2.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

култура
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ГРАДСКЕ
ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

Примедба

Број 6, страна број 215

Службени лист општине Инђија

Уторак 21. фебруар 2017.

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

намена
земљишта

40

8591

6134/2

цела

0 02 66

ЊИВА
2.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

41

8591

6424/2

цела

0 40 23

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
земљиште

42

8591

6447/2

цела

0 48 12

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
земљиште

43

8591

7681

цела

7 92 83

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
земљиште

44

8591

7682

цела

0 28 15

ЛИВАДА
3.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

45

8591

7683

цела

0 22 76

ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
земљиште

46

8591

7684

цела

0 15 04

ЊИВА
2.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

47

8591

7685

цела

0 00 66

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

48

8591

7686

цела

0 04 92

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

49

8591

7687

цела

0 84 77

ЊИВА
2.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

50

8591

7688

цела

0 06 05

ЊИВА
2.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

51

8591

7689

цела

0 31 83

ЛИВАДА
3.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

52

8591

7690

цела

0 14 05

ЛИВАДА
3.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

53

8591

7691

цела

0 11 70

ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
земљиште

54

8591

7692

цела

0 40 68

ЛИВАДА
3.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

55

8591

7693

цела

0 50 53

ЊИВА
2.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

56

8591

7694

цела

0 00 40

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

57

8591

7695

цела

0 00 22

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

58

8591

7696

цела

0 03 39

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

59

8591

7697

цела

0 03 04

ЊИВА
2.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

60

8591

7698

цела

0 06 94

ЛИВАДА
3.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

61

8591

7699

цела

0 06 38

ЛИВАДА
3.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.
ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Примедба

Број 6, страна број 216

Службени лист општине Инђија

Уторак 21. фебруар 2017.

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

намена
земљишта

62

8591

7700

цела

0 36 86

ЊИВА
2.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

63

8591

7701

цела

0 07 79

ЛИВАДА
3.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

64

8591

7702

цела

0 29 39

ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
земљиште

65

8591

7703

цела

0 11 47

ЛИВАДА
3.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

66

8591

7704

цела

0 21 18

ЊИВА
3.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

67

8591

7705

цела

0 71 36

ЛИВАДА
3.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

68

8591

7706

цела

0 42 06

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

69

8591

7707

цела

0 00 40

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

70

8591

7708

цела

0 00 27

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

71

8591

7709

цела

0 04 66

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

72

9086

7710/13

цела

1 11 06

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

73

8591

7710/14

цела

11 00
19

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
земљиште

74

8850

7710/16

цела

0 00 84

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" и
ДРАГУТИНОВИЋ РАФАЈЛО
ЉИЉАНА

Пољопривредно
земљиште

75

8591

7711

цела

0 00 16

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

76

8591

7712

цела

0 00 61

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

77

8591

7713

цела

0 00 41

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

78

8591

7714

цела

0 00 42

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

79

8591

7715

цела

0 00 20

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

80

8591

7716/1

цела

5 55 05

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
земљиште

81

8591

7716/2

цела

1 93 78

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
земљиште

82

9086

7716/3

цела

0 54 00

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Примедба

Број 6, страна број 217

Службени лист општине Инђија

површина
ха а м2

Уторак 21. фебруар 2017.

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

83

8591

7717

цела

0 01 00

84

8591

7718

цела

0 00 19

85

9086

7719

цела

0 00 43

86

8591

7720

цела

0 00 40

87

8591

7721

цела

0 00 47

88

8591

7722

цела

0 63 05

89

8591

7723

цела

0 22 18

1

6587

2366/16

цела

0 01 02

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: НЕШКОВИЋ
ДРАГИША ЖЕЉКО

2

3681

2366/18

цела

0 01 79

ЊИВА
1.класе

КНЕЖЕВИЋ АЋИМ ВОЈКА

3

3682

2366/20

цела

0 00 30

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

РС-Корисник: ГАЈИЋ ДУШАН
ЂОРЂЕ и ГАЈИЋ-ЗУБАЦ
МИЛЕНА

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

4

871

2367/2

цела

0 01 16

ПАШЊАК
4.класе

РС-Корисник: ПРИВРЕДНО
ДРУШТВО "УНИВЕРЗУМ"
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О и
ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

5

2468

2371/30

цела

0 13 35

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: ИНДУСТРИЈА
ТРИКОТАЖЕ "ТРИКОПРЕД" и
други

6

9700

2434/2

цела

0 00 72

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

7

9700

2448/2

цела

0 00 08

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

8

9700

2449/2

цела

0 00 44

ЊИВА
1.класе

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.

култура
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.
ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

власник

намена
земљишта

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
земљиште

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало
земљиште

9

9700

2450/2

цела

0 00 20

10

1231

2451/2

цела

0 00 75

11

7975

2460/4

цела

0 01 02

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: ДОО
"ШОВЉАНСКИ" ПРЕД.ЗА
ТРГ.НА ВЕЛ.И МАЛО

12

10250

2461/4

цела

0 00 03

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

СПАСИЋ БОРИВОЈ
ХРАНИСЛАВ и други

13

9519

2463/2

цела

0 41 63

14

10295

2463/3

цела

0 26 73

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

РС-Корисник: ПАУНОВИЋ
БОРИВОЈ ПРЕДРАГ

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА и ЈП "ПУТЕВИ
СРБИЈЕ"
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА

Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у својини

Јавно
грађевинско
земљиште
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у својини
Јавно
грађевинско
земљиште
Јавно
грађевинско
земљиште

Примедба

Број 6, страна број 218

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

15

9700

2464/4

цела

0 05 02

16

732

2636/2

цела

0 01 16

култура
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

власник

ОПШТИНА ИНЂИЈА

РС-Корисник: ФУДБАЛСКИ
КЛУБ "ИНЂИЈА"
РС-Корисник: УНИВЕРЗАЛХОЛДИНГ А.Д.ЗА
ПРОИЗВОДЊУ и АД
МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА
ПАНОНИЈА

Уторак 21. фебруар 2017.

намена
земљишта
Јавно
грађевинско
земљиште
Остало
грађ.земљиште
у државној с.

17

2019

2872/10

цела

0 00 32

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

18

10281

2872/12

цела

0 04 90

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

Пепублика Црбија-Корисник:
ЛЕТАЧ ДОО

10281

2872/4

цела

0 01 07

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

Пепублика Црбија-Корисник:
ЛЕТАЧ ДОО

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

19

РС-Корисник: УНИВЕРЗАЛХОЛДИНГ А.Д.ЗА
ПРОИЗВОДЊУ и АД
МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА
ПАНОНИЈА
РС-Корисник: УНИВЕРЗАЛХОЛДИНГ А.Д.ЗА
ПРОИЗВОДЊУ и АД
МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА
ПАНОНИЈА
РС-Корисник: УНИВЕРЗАЛХОЛДИНГ А.Д.ЗА
ПРОИЗВОДЊУ и АД
МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА
ПАНОНИЈА

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

20

2019

2872/6

цела

0 01 58

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

21

2019

2872/7

цела

0 00 18

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

22

2019

2872/8

цела

0 04 85

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

23

4248

2995/60

цела

0 00 03

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ДЕЛОМ
ЗГРАДЕ

РС-Корисник: ИМО ПРОПЕРТУ
ИНВЕСТМЕНТС А.Д.
БЕОГРАД

24

4021

2995/62

цела

0 00 07

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: РАДАНОВИЋ
НИКОЛА ДРАГАН

25

7129

2995/63

цела

0 00 02

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: КОМАЗЕЦ
ДУШАН МИРКО и КОМАЗЕЦ
ДУШАН СВЕТОЗАР

26

1716

3415/2

цела

0 00 28

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: НАНИЋ ТОДОР
ТОДОР и други

27

1716

3415/3

цела

0 00 50

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: НАНИЋ ТОДОР
ТОДОР и други

28

1716

3415/4

цела

0 02 49

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: НАНИЋ ТОДОР
ТОДОР и други
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: А.Д.
"ЖИТОСРЕМ"

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Јавно
грађевинско
земљиште

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА

Јавно
грађевинско
земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Јавно
грађевинско
земљиште

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Јавно
грађевинско
земљиште

29

2117

3416/13

цела

0 01 31

ШУМА
3.класе

30

6812

3598/11

цела

0 01 06

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

31

9308

3631/2

цела

0 00 01

32

10295

3651/2

цела

0 06 90

33

9700

3658/2

цела

0 04 28

34

9308

3666/2

цела

0 06 38

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.

Примедба

Број 6, страна број 219

редни
број

35

Службени лист општине Инђија

Уторак 21. фебруар 2017.

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

намена
земљишта

9308

3666/3

цела

0 00 14

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Јавно
грађевинско
земљиште
Пољопривредно
земљиште

36

8679

4363/10

цела

0 00 02

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник:
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ БЕОГРАД

37

1979

4363/12

цела

0 23 16

ЊИВА
1.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

38

8572

4363/14

цела

0 03 36

ШУМА
3.класе

39

8572

4363/7

цела

0 04 95

ШУМА
3.класе

40

8679

4363/9

цела

0 32 97

ЊИВА
1.класе

41

8572

4442/5

цела

0 03 01

ШУМА
4.класе

42

8572

4443/4

цела

0 02 87

ШУМА
4.класе

43

8572

4444/5

цела

0 01 32

ШУМА
4.класе

44

8572

4445/5

цела

0 01 04

ШУМА
4.класе

45

8572

4446/4

цела

0 01 99

ШУМА
4.класе

46

8572

4447/4

цела

0 00 44

ШУМА
4.класе

47

8572

4448/4

цела

0 00 28

ШУМА
4.класе

48

8572

4449/4

цела

0 01 61

ШУМА
4.класе

49

8572

4450/4

цела

0 00 86

ШУМА
4.класе

50

8572

4451/4

цела

0 01 38

ШУМА
4.класе

51

8572

4452/4

цела

0 01 19

ШУМА
4.класе

52

8572

4453/4

цела

0 00 88

ШУМА
4.класе

53

8572

4454/4

цела

0 01 40

ШУМА
4.класе

54

8572

4455/4

цела

0 00 86

ШУМА
4.класе

РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник:
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ БЕОГРАД
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Пољопривредно
земљиште
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 220

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

55

8572

4456/4

цела

0 00 81

ШУМА
4.класе

56

8572

4457/4

цела

0 00 57

ШУМА
4.класе

57

8572

5771/4

цела

0 09 65

ШУМА
3.класе

58

8068

5771/7

цела

0 00 55

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ МАРКО МИЛИЋ

59

8531

5772/4

цела

0 00 61

ЊИВА
2.класе

МАРТИНОВИЋ РАДОВАН
СПОМЕНКА

60

8531

5772/5

цела

0 11 29

ЊИВА
2.класе

МАРТИНОВИЋ РАДОВАН
СПОМЕНКА

61

8572

5772/6

цела

0 01 35

ШУМА
3.класе

62

8572

5772/8

цела

0 00 27

ШУМА
3.класе

63

8531

5773/4

цела

0 25 09

ЊИВА
2.класе

МАРТИНОВИЋ РАДОВАН
СПОМЕНКА

64

8572

5773/7

цела

0 00 61

ШУМА
3.класе

РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

65

8572

5774/12

цела

0 01 60

ШУМА
3.класе

66

8572

5774/14

цела

0 01 93

ШУМА
3.класе

67

8068

5774/6

цела

0 22 24

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ МАРКО МИЛИЋ

68

8458

5774/9

цела

0 06 22

ЊИВА
2.класе

БАЈИЋ КАРЛО АНЂЕЛКА

69

3984

5775/5

цела

0 00 03

ЊИВА
2.класе

БАЈИЋ НИКОЛА ДУШАНКА и
СРЕЋКОВИЋ НИКОЛА АНКА

власник
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

70

8572

5775/7

цела

0 01 38

ШУМА
3.класе

71

8572

5776/4

цела

0 02 35

ШУМА
3.класе

72

8572

5777/5

цела

0 02 09

ШУМА
3.класе

73

8572

5778/5

цела

0 01 14

ШУМА
3.класе

74

8913

5782/2

цела

0 61 69

ЊИВА
1.класе

ОПШТИНА ИНЂИЈА

75

10320

5794/2

цела

0 13 52

ЊИВА
1.класе

МИТРОВИЋ БРАНИСЛАВ
ГОРАН

Уторак 21. фебруар 2017.

намена
земљишта
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 221

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

76

8572

5798/4

цела

0 01 28

ШУМА
3.класе

77

8572

5799/4

цела

0 02 97

ШУМА
3.класе

78

8572

5800/4

цела

0 01 55

ШУМА
3.класе

79

8913

6035/2

цела

1 12 16

ЊИВА
2.класе

80

8913

6036/1

цела

0 06 06

81

8913

6043

цела

0 07 54

82

8815

6054/4

цела

0 63 99

83

8913

6109/2

цела

84

8812

6110/2

85

7423

86

власник
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Уторак 21. фебруар 2017.

намена
земљишта
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

ЊИВА
2.класе

Друштвена својина:
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"ИНЂИЈА" ИНЂИЈА

0 00 60

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

цела

0 05 04

ЊИВА
2.класе

ЈАСИКА РАДЕ РАЈКА

6111/2

цела

0 01 62

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКО
МАРКО

7423

6112/2

цела

0 01 66

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКО
МАРКО

87

7423

6113/2

цела

0 01 62

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКО
МАРКО

88

7423

6114/2

цела

0 05 01

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКО
МАРКО

89

7423

6115/2

цела

0 01 82

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКО
МАРКО

90

7423

6116/2

цела

0 03 22

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКО
МАРКО

91

7423

6117/2

цела

0 07 99

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКО
МАРКО

92

7423

6118/2

цела

0 04 36

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКО
МАРКО

93

7423

6119/2

цела

0 01 65

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКО
МАРКО

94

7423

6120/10

цела

0 04 19

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКО
МАРКО

95

7739

6120/8

цела

0 03 77

ЊИВА
2.класе

ПОПОВИЋ МИРКО НИКОЛА

96

7423

6120/9

цела

0 02 78

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКО
МАРКО

97

8854

6121/5

цела

0 04 86

ЊИВА
2.класе

ПОПОВИЋ МИРКО НИКОЛА

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 222

Службени лист општине Инђија

Уторак 21. фебруар 2017.

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

намена
земљишта

98

7739

6121/6

цела

0 01 24

ЊИВА
2.класе

ПОПОВИЋ МИРКО НИКОЛА

99

8854

6122/5

цела

0 01 20

ЊИВА
2.класе

ПОПОВИЋ МИРКО НИКОЛА

100

8462

6122/6

цела

0 04 12

ЊИВА
2.класе

ПЈЕВАЦ ЖАРКО ЂОРЂЕ

101

8462

6123/2

цела

0 02 24

ЊИВА
2.класе

ПЈЕВАЦ ЖАРКО ЂОРЂЕ

102

8640

6124/4

цела

0 04 80

ЊИВА
2.класе

МРЂА ЂУРО МИЛАН

103

4317

6124/5

цела

0 04 74

ЊИВА
2.класе

ГОЈИЋ НИКОЛА МИЛОРАД

104

8913

6125/2

цела

0 00 62

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

105

7631

6126/4

цела

0 05 04

ЊИВА
2.класе

МИТИЋ СТАНИМИР
ЉУБОМИР

106

7633

6126/6

цела

0 00 90

ЊИВА
2.класе

МИТИЋ ЉУБОМИР
АЛЕКСАНДАР

107

7633

6126/7

цела

0 00 10

ЊИВА
2.класе

МИТИЋ ЉУБОМИР
АЛЕКСАНДАР

108

10154

6127/5

цела

0 02 24

ЊИВА
2.класе

ПЈЕВАЦ ЖАРКО ЂОРЂЕ

109

10154

6127/6

цела

0 01 43

ЊИВА
2.класе

ПЈЕВАЦ ЖАРКО ЂОРЂЕ

110

10154

6128/5

цела

0 05 17

ЊИВА
2.класе

ПЈЕВАЦ ЖАРКО ЂОРЂЕ

111

1198

6128/6

цела

0 02 78

ЊИВА
2.класе

МАЈКИЋ ЦВИЈО БРАНКО

112

7631

6129/2

цела

0 05 30

ЊИВА
2.класе

МИТИЋ СТАНИМИР
ЉУБОМИР

Пољопривредно
земљиште

113

7631

6130/2

ЦЕЛА

0 08 44

ЊИВА
2.класе

МИТИЋ СТАНИМИР
ЉУБОМИР

Пољопривредно
земљиште

114

7633

6131/4

цела

0 00 63

ЊИВА
2.класе

МИТИЋ ЉУБОМИР
АЛЕКСАНДАР

115

7633

6132/4

цела

0 02 15

ЊИВА
2.класе

МИТИЋ ЉУБОМИР
АЛЕКСАНДАР

116

2302

6133/4

цела

0 03 30

ЊИВА
2.класе

СОЛЕША НИКОЛА ДУШАН

117

2302

6134/4

цела

0 02 05

ЊИВА
2.класе

СОЛЕША НИКОЛА ДУШАН

118

2338

6135/4

цела

0 11 13

ЊИВА
2.класе

СОЛЕША МИЛОВАН ИЛИЈА

119

2338

6135/5

цела

0 04 39

ЊИВА
2.класе

СОЛЕША МИЛОВАН ИЛИЈА

120

2302

6135/7

цела

0 06 73

ЊИВА
2.класе

СОЛЕША НИКОЛА ДУШАН

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Остало
земљиште
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Пољопривредно
земљиште
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 223

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

121

8490

6411/2

цела

0 01 56

ЊИВА
1.класе

ЗАЈЕЦ НИКОЛА СЛАВКО

122

4175

6412/2

цела

0 01 07

ЊИВА
1.класе

ПОТКОЊАК СИМО ПЕРО

123

2083

6414/4

цела

0 01 39

ЊИВА
1.класе

ПОТКОЊАК СИМО ПЕРО

124

8053

6415/7

цела

0 01 39

ЊИВА
1.класе

МАРЈАНОВИЋ ЛУКА
МИЛИВОЈ и други

125

7786

6415/8

цела

0 00 64

ЊИВА
1.класе

ГОЈИЋ РАДЕ ПРЕДРАГ

126

2644

6415/9

цела

0 01 29

ЊИВА
1.класе

ГОЈИЋ КАТА и други

127

8935

6416/7

цела

0 02 43

ЊИВА
1.класе

ВЛАШИЋ МИЛОРАД ДАРКО

128

4776

6416/8

цела

0 02 05

ЊИВА
1.класе

БОРОВИЦА ДАНИЦА МИЛКА

129

6490

6416/9

цела

0 02 36

ЊИВА
1.класе

БОГОВАЦ ПЕТАР БОСИЉКА и
БОГОВАЦ ЂУРА ДРАГАН

130

3117

6417/5

цела

0 10 41

ЊИВА
1.класе

ГВОЈИЋ ИЛИЈА ДУШАН

131

3117

6417/6

цела

0 02 47

ЊИВА
1.класе

ГВОЈИЋ ИЛИЈА ДУШАН

132

7940

6418/2

цела

0 05 25

ЊИВА
1.класе

РАДОЈИЧИЋ МИЛИВОЈ
РАДИША

133

10373

6419/2

цела

0 06 05

ЊИВА
1.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

134

10373

6419/3

цела

0 00 86

ЊИВА
1.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

ОПШТИНА ИНЂИЈА

135

8913

6420/2

цела

0 02 64

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

136

10373

6421/2

цела

0 18 42

ЊИВА
1.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

137

7547

6422

цела

0 32 36

ЊИВА
2.класе

ПЈЕВАЦ ЂУРО РАНКО

138

7547

6423/2

цела

0 06 84

ЊИВА
2.класе

ПЈЕВАЦ ЂУРО РАНКО

139

7547

6423/3

цела

0 15 45

ЊИВА
2.класе

ПЈЕВАЦ ЂУРО РАНКО

140

777

6424/4

цела

0 04 53

ЊИВА
2.класе

ЗАЈАЦ ИВАН ИВАН

141

880

6425/2

цела

0 08 83

ЊИВА
2.класе

ЈАНДРИЋ ФЕХКО ИСМЕТ и
други

142

7633

6426/2

цела

0 07 37

ЊИВА
2.класе

МИТИЋ ЉУБОМИР
АЛЕКСАНДАР

143

7633

6427/2

цела

0 02 87

ЊИВА
1.класе

МИТИЋ ЉУБОМИР
АЛЕКСАНДАР

Уторак 21. фебруар 2017.

намена
земљишта
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Остало
земљиште
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 224

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

144

2946

6428/2

цела

0 13 11

ЊИВА
1.класе

ГВОЈИЋ РАДЕ ЖЕЉКО

145

8749

6429/2

цела

0 08 47

ЊИВА
2.класе

КОЊЕВИЋ САВА
АЛЕКСАНДАР

146

8514

6430/2

цела

0 08 61

ЊИВА
2.класе

КОЊЕВИЋ СТЕВА СОФИЈА

147

1198

6431/2

цела

0 08 51

ЊИВА
2.класе

МАЈКИЋ ЦВИЈО БРАНКО

148

8567

6432/2

цела

0 08 54

ЊИВА
2.класе

РАДАК ЛУКА БОЖО и други

149

633

6433/2

цела

0 09 93

ЊИВА
2.класе

ДРАЖИЋ МИЛАН БРАНКО

150

633

6434/4

цела

0 04 52

ЊИВА
2.класе

ДРАЖИЋ МИЛАН БРАНКО

151

1198

6434/6

цела

0 01 23

ЊИВА
2.класе

МАЈКИЋ ЦВИЈО БРАНКО

152

1198

6435/2

цела

0 08 67

ЊИВА
2.класе

МАЈКИЋ ЦВИЈО БРАНКО

153

8548

6436/2

цела

0 17 84

ЊИВА
2.класе

НЕНИЋ БОЖИДАР СТАНКО и
НЕНИЋ БОЖИДАР ЉУБИЦА

154

4346

6437/2

цела

0 08 82

ЊИВА
2.класе

БРКИЋ МИЛЕ НЕБОЈША

155

1198

6438/2

цела

0 06 76

ЊИВА
2.класе

МАЈКИЋ ЦВИЈО БРАНКО

156

1198

6439/2

цела

0 07 95

ЊИВА
2.класе

МАЈКИЋ ЦВИЈО БРАНКО

157

3267

6440/2

цела

0 06 26

ЊИВА
2.класе

ЕРОР СРЂАН МИЛОВАН

158

8469

6441/2

цела

0 07 96

ЊИВА
2.класе

БОЖИЋ НИКОЛА РАДОЈИЦА

159

10255

6442/2

цела

0 07 04

ЊИВА
2.класе

МИЛОЈЕВИЋ ВЛАДЕН
МИЛОСИЈА и други

160

10255

6443/2

цела

0 04 04

ЊИВА
2.класе

МИЛОЈЕВИЋ ВЛАДЕН
МИЛОСИЈА и други

161

2357

6444/2

цела

0 03 63

ЊИВА
2.класе

МИЛОЈЕВИЋ ВУКОСАВ
МИЉОЈКО

162

4622

6445/2

цела

0 08 17

ЊИВА
2.класе

ВРЕКИЋ РАДЕ МИЛОВАН

163

4622

6446/4

цела

0 05 90

ЊИВА
2.класе

ВРЕКИЋ РАДЕ МИЛОВАН

164

4622

6446/5

цела

0 05 41

ЊИВА
2.класе

ВРЕКИЋ РАДЕ МИЛОВАН

165

8012

6447/4

цела

0 05 55

ЊИВА
2.класе

ВРЕКИЋ МИХАЈЛО РАДЕ

166

10373

6447/7

цела

0 03 89

ЊИВА
2.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

Уторак 21. фебруар 2017.

намена
земљишта
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Пољопривредно
земљиште
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 225

Службени лист општине Инђија
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редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

167

10373

6448/4

цела

0 02 76

ЊИВА
2.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

168

10373

6448/6

цела

0 01 75

ЊИВА
2.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

169

2643

6449/2

цела

0 04 16

ЊИВА
2.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ" и други

170

491

6450/2

цела

0 02 25

ЊИВА
2.класе

ЗДЈЕЛАР БРАНКО МИЛЕНКО

171

1198

6451/2

цела

0 04 95

ЊИВА
2.класе

МАЈКИЋ ЦВИЈО БРАНКО

172

7590

6452/2

цела

0 04 26

ЊИВА
2.класе

МАЈКИЋ ВИД ЦВИЈО

173

7590

6453/2

цела

0 02 24

ЊИВА
2.класе

МАЈКИЋ ВИД ЦВИЈО

174

6495

6454/2

цела

0 03 10

ЊИВА
2.класе

МРЂА МИРКО НАДА

175

8571

6817/2

цела

0 11 57

ЊИВА
1.класе

РОЖЕК НИКОЛА НЕЛА

176

7118

6820/2

цела

0 01 52

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: МАРИНЧИЋ
ЉУБАН ДРАГАН

Пољопривредно
земљиште

177

8913

6848/2

цела

0 00 15

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

178

8913

6849

цела

0 14 11

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

179

8610

6850/2

цела

0 22 86

ЊИВА
1.класе

ЗИНАИЋ ДОБРЕ БОГДАН

180

10373

7507/20

цела

0 01 36

ЊИВА
1.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

181

10373

7507/25

цела

1 40 01

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

182

8944

7507/27

цела

0 17 59

ЊИВА
1.класе

ТИСЕНКРУП МАТЕРИАЛС
Д.О.О.

183

8913

7507/30

цела

0 00 36

ЊИВА
1.класе

ОПШТИНА ИНЂИЈА

184

8680

7510/13

цела

0 05 01

185

8680

7510/14

цела

0 04 99

186

8680

7510/19

цела

0 02 09

187

10373

7510/21

цела

0 00 16

188

8680

7510/22

цела

0 19 05

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.
ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.
ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.

намена
земљишта
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Пољопривредно
земљиште
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

РС-Корисник: ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"СРЕМ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"СРЕМ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"СРЕМ"

Пољопривредно
земљиште

ЊИВА
1.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

Пољопривредно
земљиште

ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.

РС-Корисник: ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"СРЕМ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 226

Службени лист општине Инђија

Уторак 21. фебруар 2017.

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

намена
земљишта

189

10373

7510/25

цела

0 17 21

ЊИВА
1.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

190

8680

7510/6

цела

0 32 31

ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"СРЕМ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

191

8581

7512/2

цела

4 09 05

ЊИВА
1.класе

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

192

8581

7512/3

цела

1 52 02

ЊИВА
1.класе

Друштвена својина:
ОПШТИНСКА
КОНФЕРЕНЦИЈА ПОКРЕТА
ГОРАНА ИНЂИЈА
Друштвена својина:
ОПШТИНСКА
КОНФЕРЕНЦИЈА ПОКРЕТА
ГОРАНА ИНЂИЈА

193

8913

7513/1

цела

0 35 44

194

8913

7513/3

цела

0 05 82

195

8581

7514/1

цела

1 64 95

ЊИВА
1.класе

196

8581

7514/3

цела

0 08 66

ЊИВА
1.класе

197

9700

7538/2

цела

0 03 75

ЊИВА
1.класе

ОПШТИНА ИНЂИЈА

198

9700

7540/2

цела

0 00 93

ЊИВА
1.класе

ОПШТИНА ИНЂИЈА

199

9700

7541/2

цела

0 02 25

ЊИВА
1.класе

ОПШТИНА ИНЂИЈА

200

1464

7542/2

цела

0 03 68

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: МАРЧЕТИЋ
ДУШАН ДРАГОСЛАВ и
МАРЧЕТИЋ ПЕТАР ДЕЈАН

201

9700

7543/6

цела

0 02 10

ЊИВА
1.класе

ОПШТИНА ИНЂИЈА

202

4296

7544/2

цела

0 02 10

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: ВИТАС ТОМА
СВЕТОЗАР

203

1742

7545/2

цела

0 02 62

ЊИВА
1.класе

Пепублика Црбија-Корисник:
МАПИХКОБИЋ ПАДОЦЛАБА

204

2713

7546/2

цела

0 03 16

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: ШЕВИЋ ПЕТАР
ДРАГО

205

6679

7547/2

цела

0 04 42

ЊИВА
1.класе

ДОКИЋ РУЖИЦА и други

206

7675

7548/2

цела

0 01 93

ЊИВА
1.класе

ЧАУШЕВИЋ ЂУРО
ЗВОНИМИР

207

7407

7549/7

цела

0 01 55

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: КРКОБАБИЋ
ЂУРА РАДЕ

208

2832

7550/7

цела

0 01 95

ЊИВА
1.класе

Пепублика Црбија-Корисник:
ЂЕПИЋ МИЛЕХКО ЦЛАБКО

209

6653

7551/6

цела

0 02 78

ЊИВА
1.класе

РС-Корисник: КОМАЗЕЦ
МИЛАН РАДЕ

210

6249

7552/8

цела

0 02 57

ЊИВА
1.класе

ГОГИЋ МИТАР МИЛЕ и
ГОГИЋ МИТАР НИКОЛА

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

Друштвена својина:
ОПШТИНСКА
КОНФЕРЕНЦИЈА ПОКРЕТА
ГОРАНА ИНЂИЈА
Друштвена својина:
ОПШТИНСКА
КОНФЕРЕНЦИЈА ПОКРЕТА
ГОРАНА ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Пољопривредно
земљиште
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у својини
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у својини

Примедба

Број 6, страна број 227

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

211

9700

7553/10

цела

0 02 10

ЊИВА
1.класе

ОПШТИНА ИНЂИЈА

212

4427

7554/8

цела

0 01 36

ЊИВА
1.класе

МНГ ПЛАСТИК-ГОГИЋ ДОО

213

8141

7555/11

цела

0 00 31

ЊИВА
1.класе

ГАЦТЕЏ ДОО

214

8913

7745/2

цела

0 00 55

215

8913

7748/4

цела

0 00 38

216

9325

7751/7

цела

0 01 05

217

8913

7753/2

цела

0 00 52

218

8913

7754/2

цела

0 12 99

219

8913

7754/4

цела

0 01 17

220

8913

7755/2

цела

0 01 00

221

8913

7757/1

цела

1 26 53

222

10298

7765/2

цела

0 09 64

223

10298

7766/2

цела

0 00 66

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Уторак 21. фебруар 2017.

намена
земљишта

Примедба

Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у својини
Остало
грађ.земљиште
у својини

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало
земљиште

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА

Остало
земљиште

23 01 98

Укупно

СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
О. ИНЂИЈА
К.О. БЕШКА
ПОСТУПАК ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ
редни
број

бр. ЛН

парцела

површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

1

616

2228

0 00 89

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

2

616

2231/14 цела

0 29 75

ЊИВА
2.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

3

616

2231/15 цела

0 19 82

ШУМА
2.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

део

Примедба

Број 6, страна број 228

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

4

616

2232

5

616

6

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

0 69 40

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

2278/10 цела

0 04 53

ЊИВА
2.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

616

2278/11 цела

0 07 64

ШУМА
3.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

7

616

2278/12 цела

0 13 96

ЊИВА
2.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

8

616

2278/13 цела

0 07 87

ЊИВА
2.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

9

616

2278/14 цела

0 25 83

ШУМА
2.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

10

616

2278/15 цела

0 15 84

ШУМА
2.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

11

616

2278/16 цела

0 16 48

ШУМА
3.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

12

616

2278/9

0 11 21

ШУМА
3.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

13

616

2354

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

14

616

2355

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

15

616

2356/1

16

616

17

део

цела

1 67 57
цела

0 03 28

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

0 19 55

ЊИВА
3.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

2356/16 цела

2 29 90

ШУМА
5.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

616

2356/49 цела

0 09 84

ШУМА
3.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

18

616

2356/50 цела

0 08 25

ШУМА
3.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

19

616

2356/51 цела

0 08 78

ШУМА
3.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

20

616

2356/52 цела

0 02 84

ШУМА
3.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

21

616

2356/53 цела

0 01 87

ШУМА
3.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

22

616

2356/54 цела

0 03 51

ЊИВА
3.класе

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

23

616

2360/1

цела

2 54 10

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

24

616

2360/2

цела

1 61 32

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

25

616

2361/4

цела

0 05 74

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Примедба

Број 6, страна број 229

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

26

616

2460

0 00 66

27

616

2463

0 11 32

28

616

2465

5 27 57

29

616

2466

30

део

површина
ха а м2

култура
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
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власник

намена земљишта

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Земљиште у
грађевинском
подручју

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Земљиште у
грађевинском
подручју

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Земљиште у
грађевинском
подручју

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Земљиште у
грађевинском
подручју

Република Србија-Корисник:
АД "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

цела

0 00 47

616

2516/10 цела

0 29 86

31

616

2519/1

цела

0 12 31

32

616

2519/2

цела

2 13 38

33

616

2530

цела

0 15 95

34

616

2531

цела

0 00 49

35

616

2533

0 82 37

1

619

2226/3

0 00 58

2

619

2226/4

0 32 63

3

619

2226/5

0 00 18

4

873

2231/17

0 07 57

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

5

873

2231/19

0 28 12

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

6

873

2231/21

0 06 09

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

7

873

2231/22

0 00 31

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

8

873

2231/24

0 25 30

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

9

873

2231/25

0 01 38

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

10

873

2231/27

0 27 97

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Примедба

Број 6, страна број 230

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

11

873

12
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површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

2231/28

0 01 77

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

873

2231/30

0 13 12

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

13

873

2231/31

0 00 78

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

14

873

2231/33

0 14 42

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

15

873

2231/34

0 00 60

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

16

873

2231/36

0 15 68

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

17

873

2231/37

0 00 29

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

18

873

2231/39

0 27 01

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

19

873

2231/40

0 00 12

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

20

873

2231/42

0 29 77

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

21

873

2231/43

0 00 79

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

22

873

2231/45

0 29 55

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

23

873

2231/46

0 01 16

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

24

873

2273/1

0 35 34

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

25

873

2273/2

0 07 59

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

26

135

2275/21 цела

0 00 00

ЊИВА
2.класе

ГЛУШИЦА ЈЕЛКА И други

Пољопривредно
земљиште

27

135

2275/22

0 00 01

ЊИВА 2.
КЛАСЕ

СТАНИСАВЉЕВИЋ ()
ПЕРИЦА

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

28

932

2275/23 цела

0 00 10

ЊИВА
2.класе

МИЛАНКОВ ВУЈИЦА ЖИВА

Пољопривредно
земљиште

29

932

2275/24

0 00 06

ЊИВА 2.
КЛАСЕ

МИЛАНКОВ (ВУЈИЦА) ЖИВА

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

30

1652

2275/25 цела

0 00 12

ЊИВА
2.класе

КРИВОШИЈА ЖИВКО СРЂАН

Пољопривредно
земљиште

31

3347

2275/27 цела

0 00 19

ЊИВА
2.класе

НИНКОВ ДУШАН ДУШКО

Пољопривредно
земљиште

32

3347

2275/28

0 00 02

ЊИВА 2.
КЛАСЕ

НИНКОВ (ДУШАН) ДУШКО

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

33

883

2275/29

0 00 64

ЊИВА
2.класе

СУДАР ЈОВАН СЛОБОДАН

Пољопривредно
земљиште

део

цела

Примедба

Број 6, страна број 231

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

34

883

35

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

2275/31

0 00 07

ЊИВА
2.класе

СУДАР ЈОВАН СЛОБОДАН

Пољопривредно
земљиште

619

2277/2

0 00 31

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

36

619

2279/2

0 01 13

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

37

620

2280/2

0 00 39

РОВ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

38

620

2281/1

0 00 20

РОВ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

39

620

2281/2

0 00 03

РОВ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Пољопривредно
земљиште

40

619

2282/1

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

41

619

2282/2

0 00 07

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

42

619

2302/1

0 00 76

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

43

619

2302/2

0 22 75

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

44

619

2302/3

0 32 81

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

45

619

2302/4

0 00 59

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

46

873

2343/24

0 00 87

ЊИВА
3.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

47

873

2343/25 цела

0 16 94

ЊИВА
3.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

48

873

2343/26

0 00 31

ЊИВА
3.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

49

873

2343/27

0 00 75

ЊИВА
3.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

50

2701

2343/29

0 06 88

ЊИВА
3.класе

КРИВОШИЈА ДУШАН ЈЕЛИЦА
и КРИВОШИЈА МИЛЕНКО
ГОЈКО

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

51

2701

2343/30

0 00 28

ЊИВА
3.класе

КРИВОШИЈА ДУШАН ЈЕЛИЦА
и КРИВОШИЈА МИЛЕНКО
ГОЈКО

Пољопривредно
земљиште

52

2701

2343/31

0 05 98

ЊИВА
3.класе

КРИВОШИЈА ДУШАН ЈЕЛИЦА
и КРИВОШИЈА МИЛЕНКО
ГОЈКО

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

53

2461

2343/32

0 00 17

ЊИВА
3.класе

ПИЛИПОВИЋ ИЛИЈА
РАДОЈИЦА

Пољопривредно
земљиште

54

2461

2343/33

0 30 10

ЊИВА
3.класе

ПИЛИПОВИЋ ИЛИЈА
РАДОЈИЦА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

55

2461

2343/34

0 00 49

ЊИВА
3.класе

ПИЛИПОВИЋ ИЛИЈА
РАДОЈИЦА

Пољопривредно
земљиште

део

цела

цела

0 00 63

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 232

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

56

2461

57

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

2343/35

0 20 50

ЊИВА
3.класе

ПИЛИПОВИЋ ИЛИЈА
РАДОЈИЦА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

2468

2343/36

0 00 09

ЊИВА
3.класе

КЕЧИЋ ЖИВАН РАДИВОЈ

Пољопривредно
земљиште

58

2468

2343/37 цела

0 21 34

ЊИВА
3.класе

КЕЧИЋ ЖИВАН РАДИВОЈ

59

78

2343/39

0 13 91

ЊИВА
3.класе

КЕЧИЋ САВА КАТИЦА

60

63

2343/41

0 07 15

ЊИВА
3.класе

ЈОБАХОБИЋ ЦАБА ЦТЕБАХ

61

3180

2343/43

0 09 58

ЊИВА
3.класе

БАТАЛО БОШКО МИЛУТИХ

62

3180

2343/45

0 07 78

ЊИВА
3.класе

БАТАЛО БОШКО МИЛУТИХ

63

1330

2343/47

0 28 56

ЊИВА
3.класе

БАТАЛО МИЛУТИН БОШКО

64

2516

2343/49

0 07 78

ЊИВА
3.класе

МИХАЉ ЂУКА ПАЉО

65

932

2343/51

0 06 58

ЊИВА
3.класе

МИЛАНКОВ ВУЈИЦА ЖИВА

66

2516

2343/53

0 07 07

ЊИВА
3.класе

МИХАЉ ЂУКА ПАЉО

67

932

2343/55

0 07 52

ЊИВА
3.класе

МИЛАНКОВ ВУЈИЦА ЖИВА

68

873

2343/57

0 37 86

ЊИВА
3.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

69

873

2343/59

0 08 03

ЊИВА
3.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

70

1320

2349/22

0 06 19

ЊИВА
4.класе

ЈОВАНОВИЋ МИЛАН ДУШКО

71

1320

2349/24

0 06 45

ЊИВА
4.класе

ЈОВАНОВИЋ МИЛАН ДУШКО

72

2333

2349/26

0 06 25

ЊИВА
4.класе

СВИЛАР ДРАГАН МАРА

73

1320

2349/28

0 06 44

ЊИВА
4.класе

ЈОВАНОВИЋ МИЛАН ДУШКО

74

1320

2349/30

0 06 46

ЊИВА
4.класе

ЈОВАНОВИЋ МИЛАН ДУШКО

75

1484

2349/32

0 06 26

ЊИВА
4.класе

БРКИЋ МИЛИВОЈ ПЕЛКА

76

1265

2349/34

0 06 79

ЊИВА
4.класе

РАДОВИЋ НЕЂА ВЕСЕЛКА и
ТРИС ЕРЖА

77

2951

2349/36

0 13 06

ЊИВА
4.класе

ПИПЛИЦА ДУШАН ДРАГАН и
ДРАЖИЋ ДУШАН ЈЕЛКА

78

2524

2349/40

0 04 08

ЊИВА
4.класе

ЈАСИКОВАЦ НОВАК
МИЛЕНКО и ЈАСИКОВАЦ
ЛАЗАР РАДЕНКО

део

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 233

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

79

479

80

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

2349/42

0 03 81

ЊИВА
4.класе

ТАТИЋ ТОДОР СТЕВАН

2718

2349/44

0 07 35

ЊИВА
4.класе

ПЕТРОВИЋ СТЕВАН ДРАЖЕН

81

253

2349/45

0 00 03

ЊИВА
4.класе

ЛАЛИЋ МИЈО ТОМИСЛАВ

Пољопривредно
земљиште

82

253

2349/46 цела

0 05 02

ЊИВА
4.класе

ЛАЛИЋ МИЈО ТОМИСЛАВ

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

83

253

2349/47

0 00 07

ЊИВА
4.класе

ЛАЛИЋ МИЈО ТОМИСЛАВ

Пољопривредно
земљиште

84

253

2349/48 цела

0 07 19

ЊИВА
4.класе

ЛАЛИЋ МИЈО ТОМИСЛАВ

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

85

3262

2349/5

0 04 11

ЊИВА 4.
КЛАСЕ

БАЊЕГЛАВ (ЖИВАН) ДЕЈАН

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

86

618

2350/3

0 00 46

ЊИВА
4.класе

ЕВАНГЕЛИСТИЧКА
РЕФОРМАТСКА ЦРКВЕНА
ОПШТИНА

Пољопривредно
земљиште

87

618

2350/4

0 67 96

ЊИВА
4.класе

ЕВАНГЕЛИСТИЧКА
РЕФОРМАТСКА ЦРКВЕНА
ОПШТИНА

88

3087

2350/6

0 10 02

ЊИВА
4.класе

СМИЉАНИЋ ПАВАО ИЛИЈА

89

3087

2351/16

0 16 89

ЊИВА
4.класе

СМИЉАНИЋ ПАВАО ИЛИЈА

90

1674

2351/18

0 08 17

ЊИВА
4.класе

МИТИЋ КОСТАДИН ЛУКА

91

2723

2351/20

0 17 50

ЊИВА
4.класе

БАКИЋ ДУШКО МИЛАН

92

2640

2351/22

0 16 99

ЊИВА
4.класе

МИЛЕНКОВИЋ РАДИВОЈ
ДРАГАН

93

1698

2351/6

цела

0 11 23

ЊИВА 4.
КЛАСЕ

АЧАЈ (ФРАЊА) ЈОСИП

94

2317

2351/7

цела

0 06 32

ЊИВА 4.
КЛАСЕ

ВУЧЕТИЋ (ЂУРО) ЧЕДОМИР

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
ИЗВАН
ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА
ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
ИЗВАН
ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА

95

873

2352/1

0 00 43

ПАШЊАК
3.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

96

873

2352/2

0 19 14

ПАШЊАК
3.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОСТАЛО
ЗЕМЉИШТЕ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

део

цела

97

619

2353

0 48 50

98

619

2361/3

0 00 05

99

619

2364

0 06 65

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

намена земљишта
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 234

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

100

619

2446

101

620

2461/2

102

620

2462/2

103

620

2464

104

619

2520/3

цела

0 04 67

105

619

2520/4

цела

0 40 78

106

2635

2523/16 цела

0 02 22

ЊИВА
2.класе

КРИЧКОВИЋ РАДА САВА

107

3582

2524/39

0 03 18

ЊИВА
2.класе

СТЈЕПАНОВИЋ ЈОВАН ДИКО
и СТЈЕПАНОВИЋ ЧЕДОМИР
ЗОРАН

108

3266

2524/41

0 04 52

ЊИВА
2.класе

МИЈАТОВ ЖИВАН МИЛОШ

109

3387

2524/43

0 00 65

ЊИВА
2.класе

БУКВИЋ АНЂЕЛКО ЦМИЉА и
други

110

225

2524/45

0 00 59

ЊИВА
2.класе

БУКВИЋ АНЂЕЛКО ЦМИЉА и
други

111

223

2524/47

0 02 78

ВОЋЊАК
2.класе

ЏАКУЛА ПЕТАР МИРОСЛАВ

112

223

2524/49

0 00 47

ЊИВА
2.класе

ЏАКУЛА ПЕТАР МИРОСЛАВ

113

642

2524/51

0 05 03

ВОЋЊАК
3.класе

ЊЕЖИЋ СЛАВКО ЗОРАН

114

2643

2524/53

0 01 56

ЊИВА
2.класе

РАВЊАК РАДИСЛАВ
МИЛИВОЈ и РАВЊАК
ВЛАДИМИР САВА

115

822

2524/55

0 01 65

ЊИВА
2.класе

МИЛАНОВИЋ ЂОРЂЕ ЗОРАН

116

886

2524/57

0 05 87

ЊИВА
2.класе

СМИЉАНИЋ ПАВАО ИЛИЈА и
СМИЉАНИЋ ВЕЛИМИР
ЖЕЉКА

117

2470

2525/10

0 02 51

ЊИВА
2.класе

КОСИЈЕР ПЕРО СТЕВАН

118

1224

2525/12

0 04 05

ЊИВА
2.класе

МАРАВИЋ РАДИСЛАВ
РАДОСЛАВ и БОБЕРА
РАДИСЛАВ БИЉАНА

119

20

2525/8

0 02 38

ЊИВА
2.класе

ХИКОЛИЋ ДПАГУТИХ
АХЂЕЛКА

120

2655

2526/10

0 02 47

ЊИВА
2.класе

КОВАЧЕВИЋ ЈОВАН
БОРИСЛАВ

121

1598

2526/12

0 07 99

ЊИВА
2.класе

СУРЛА СТЕВАН БОГДАН

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

0 00 03

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

цела

0 02 24

ПОТОК

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

цела

0 01 59

ПОТОК

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Пољопривредно
земљиште

0 04 63

ПОТОК

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Пољопривредно
земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

део

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

Примедба

Број 6, страна број 235

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

122

3007

123

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

2526/8

0 04 03

ЊИВА
2.класе

МАРАВИЋ РАДИСЛАВ
БИЉАНА и МАРАВИЋ
РАДИСЛАВ РАДОСЛАВ

2579

2527/12 цела

0 09 10

ЊИВА 3.
КЛАСЕ

КНАУС () РАДОЈКА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАЂЕВИНСКОМ
ПОДРУЧЈУ

124

1629

2527/13 цела

0 03 33

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ И
ДРУГИ
ОБЈЕКАТ

МАРТИНОВИЋ (ПЕТАР)
НЕНАД и други

125

2604

2527/25

0 06 15

ЊИВА
4.класе

КАЛИНИЋ ЂУРА МИЛЕ и
други

126

1636

2527/27

0 05 18

ЊИВА
2.класе

МАРГЕТИЋ НИКОЛЕ
БОЖИДАР

127

678

2527/29

0 06 00

ЊИВА
2.класе

РОТИМ НИКОЛА БОЖИДАР и
други

128

2312

2527/31

0 08 32

ЊИВА
2.класе

ПЛАВШИЋ МАРКА ДУШАН и
ПЛАВШИЋ ПАВЛА МИЛИЦА

129

3538

2527/33

0 10 59

ЊИВА
2.класе

БОБАР МИЛЕ СОКА

130

923

2527/35

0 11 11

ЊИВА
2.класе

МАРТИНОВИЋ ИВАН
БЕРНАРД

131

1119

2527/4

0 03 50

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ И
ДРУГИ
ОБЈЕКАТ

ВВАЛЗЛ (ЈОСИП) КАТИЦА и
други

132

923

2527/40

0 06 69

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

МАРТИНОВИЋ ИВАН
БЕРНАРД

133

830

2527/42

0 05 01

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

КЉАИЋ РАДО ЖЕЉКА и
други

134

924

2527/44

0 02 78

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РАДУНКОВИЋ САВО МИЛЕНА

135

1529

2527/46

0 00 46

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

МЕДИЋ БОГДАН СМИЉАНА

део

цела

ДОБРИЈЕВИЋ (КАТА)
МОНИКА

136

922

2527/5

137

619

2528/1

0 48 77

138

619

2528/2

0 01 73

139

3043

2529/11 цела

0 03 92

ЊИВА 2.
КЛАСЕ

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"БЕШКА" БЕШКА

140

3615

2529/38 цела

0 01 10

ЊИВА 2.
КЛАСЕ

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"БЕШКА" БЕШКА

цела

0 07 06

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ И
ДРУГИ
ОБЈЕКАТ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

141

3615

2529/39

0 00 09

142

1120

2529/44

0 00 06

143

3615

2529/47 цела

0 00 81

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ЊИВА 2.
КЛАСЕ

ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАЂЕВИНСКОМ
ПОДРУЧЈУ
Земљиште у
грађевинском
подручју
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАЂЕВИНСКОМ
ПОДРУЧЈУ
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАЂЕВИНСКОМ
ПОДРУЧЈУ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју
ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАЂЕВИНСКОМ
ПОДРУЧЈУ
ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАЂЕВИНСКОМ
ПОДРУЧЈУ

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"БЕШКА" БЕШКА

ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАЂЕВИНСКОМ
ПОДРУЧЈУ

ЂОРЂЕВИЋ АНЂЕЛКА и
ЂОРЂЕВИЋ БОРИВОЈ
ДРАГОЉУБ

Земљиште у
грађевинском
подручју

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"БЕШКА" БЕШКА

ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАЂЕВИНСКОМ
ПОДРУЧЈУ

Примедба

Број 6, страна број 236

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

површина
ха а м2

култура

власник

144

1247

2529/49 цела

0 00 31

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

БИЖИЋ БОЖА РАДОВАН

145

1247

2529/50

0 00 65

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

БИЖИЋ БОЖА РАДОВАН

146

1247

2529/51

0 00 16

ЊИВА
2.класе

БИЖИЋ БОЖА РАДОВАН

део

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

Уторак 21. фебруар 2017.

намена земљишта
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

Република Србија-Корисник:
ПАВЛОВИЋ НИКОЛА МИЛИЦА

Земљиште у
грађевинском
подручју

Република Србија-Корисник:
ПАВЛОВИЋ НИКОЛА МИЛИЦА

Земљиште у
грађевинском
подручју

147

3165

2529/52

0 00 08

148

3165

2529/53

0 00 38

149

2590

2529/54

0 00 06

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ПАВЛОВИЋ НИКОЛА МИЛИЦА

150

848

2529/56

0 00 05

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ЈУРИЋ ЛАЗАР АНЂЕЛКО

151

848

2529/57

0 00 54

ЊИВА
2.класе

ЈУРИЋ ЛАЗАР АНЂЕЛКО

152

869

2529/58

0 00 01

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

СТОЈАНОВИЋ ПЕТАР
ЧЕДОМИР

153

869

2529/59

0 02 25

ЊИВА
2.класе

СТОЈАНОВИЋ ПЕТАР
ЧЕДОМИР

154

953

2529/60

0 00 14

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

СТРИНУ ЉУБИЦА АНДРЕА
МЛД

155

953

2529/61

0 01 99

ЊИВА
2.класе

СТРИНУ ЉУБИЦА АНДРЕА
МЛД

156

953

2529/62 цела

0 00 42

ЊИВА
2.класе

СТРИНУ ЉУБИЦА АНДРЕА
МЛД

157

954

2529/63

0 00 45

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ЖМИРИЋ ПЕТАР ДРАГИЦА

158

954

2529/64

0 02 06

ЊИВА
2.класе

ЖМИРИЋ ПЕТАР ДРАГИЦА

159

954

2529/65 цела

0 00 59

ЊИВА
2.класе

ЖМИРИЋ ПЕТАР ДРАГИЦА

160

955

2529/66

0 00 42

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ВОЈНОВИЋ РАДОСЛАВ
МИЛАНКА и ВОЈНОВИЋ
ПАВЛЕ ДРАГАН

161

955

2529/67

0 01 96

ЊИВА
2.класе

ВОЈНОВИЋ РАДОСЛАВ
МИЛАНКА и ВОЈНОВИЋ
ПАВЛЕ ДРАГАН

162

955

2529/68

0 00 73

ЊИВА
2.класе

ВОЈНОВИЋ РАДОСЛАВ
МИЛАНКА и ВОЈНОВИЋ
ПАВЛЕ ДРАГАН

163

956

2529/69

0 00 43

ЊИВА
2.класе

ЂЕЛМО РАДЕ ЉУБИЦА и
други

164

956

2529/70

0 01 60

ЊИВА
2.класе

ЂЕЛМО РАДЕ ЉУБИЦА и
други

165

956

2529/71 цела

0 05 39

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ЂЕЛМО РАДЕ ЉУБИЦА и
други

166

955

2529/72 цела

0 03 44

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ВОЈНОВИЋ РАДОСЛАВ
МИЛАНКА и ВОЈНОВИЋ
ПАВЛЕ ДРАГАН

Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

Примедба

Број 6, страна број 237

редни
број

бр. ЛН

Службени лист општине Инђија

парцела

део

површина
ха а м2

култура
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ДЕЛОМ
ЗГРАДЕ

власник

167

954

2529/73 цела

0 01 33

168

953

2529/74 цела

0 00 06

169

956

2529/75

0 00 82

ЊИВА
2.класе

ЂЕЛМО РАДЕ ЉУБИЦА и
други

170

2807

3032/2

0 09 02

ЊИВА
3.класе

Република Србија-Корисник:
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВР. ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

ЖМИРИЋ ПЕТАР ДРАГИЦА
СТРИНУ ЉУБИЦА АНДРЕА
МЛД

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

3033/1

0 00 10

172

619

3033/2

0 00 37

173

620

3034/1

0 00 10

ЊИВА
3.класе

ОПШТИНА ИНЂИЈА

174

620

3034/2

0 00 11

ЊИВА
3.класе

ОПШТИНА ИНЂИЈА

175

1844

3035/3

0 01 36

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ЛУЧАНОВИЋ НИКОЛА ДОБРА
и ЛУЧАНОВИЋ БОШКО
ПЕТРА

176

1844

3035/4

0 00 29

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ЛУЧАНОВИЋ НИКОЛА ДОБРА
и ЛУЧАНОВИЋ БОШКО
ПЕТРА

177

1579

3036/1

0 00 77

ЊИВА
3.класе

РОТИМ МАРКО ИВИЦА

178

1579

3036/2

0 00 18

ЊИВА
3.класе

РОТИМ МАРКО ИВИЦА

179

1579

3037/1

0 00 36

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РОТИМ МАРКО ИВИЦА

180

1579

3037/2

0 00 10

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РОТИМ МАРКО ИВИЦА

181

1178

3038/1

0 00 76

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

БОШЊАК БОЖА МИЛЕ и
БОШЊАК ДУЈКО ДУШАНА

182

1178

3038/2

0 00 19

ЊИВА
3.класе

БОШЊАК БОЖА МИЛЕ и
БОШЊАК ДУЈКО ДУШАНА

183

1179

3039/1

0 00 78

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ВЕИНОВИЋ СРЕТКО

184

1179

3039/2

0 00 17

ЊИВА
3.класе

ВЕИНОВИЋ СРЕТКО

185

1628

3040/1

0 00 36

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

БРКИЋ МИЛАН МАРИЈА

186

1628

3040/2

0 00 08

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

БРКИЋ МИЛАН МАРИЈА

187

1581

3041/1

0 00 45

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ЗЕКИЋ АНТЕ МИЈО

188

1581

3041/2

0 00 10

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ЗЕКИЋ АНТЕ МИЈО

цела

цела

цела

цела

цела

цела

Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

619

цела

намена земљишта

ОПШТИНА ИНЂИЈА

171

цела

Уторак 21. фебруар 2017.

Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

Примедба

Број 6, страна број 238

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

189

1175

3042/1

190

1175

3042/2

191

1250

192

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

0 00 85

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ШОЛАЈА ЂОРЂЕ ПЕТАР и
ШОЛАЈА ДАВИД РАДОЈКА

0 00 20

ЊИВА
3.класе

ШОЛАЈА ЂОРЂЕ ПЕТАР и
ШОЛАЈА ДАВИД РАДОЈКА

3045/1

0 00 82

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

МАЈКИЋ ЂОРЂЕ ДУШАН и
МАЈКИЋ НИКОЛА МАРЈАНА

1250

3045/2

0 02 11

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

МАЈКИЋ ЂОРЂЕ ДУШАН и
МАЈКИЋ НИКОЛА МАРЈАНА

193

1095

3046/1

0 00 72

ЊИВА
3.класе

ЋУЖЕ ЈУРА МАРИНКО

194

1095

3046/2

0 00 79

ЊИВА
3.класе

ЋУЖЕ ЈУРА МАРИНКО

195

1171

3047/1

0 05 03

ЊИВА
3.класе

СТОЈАК ВЕСЕЛКА и СТОЈАК
БОЖА

196

1171

3047/2

0 00 23

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

СТОЈАК ВЕСЕЛКА и СТОЈАК
БОЖА

197

619

3072/3

0 00 26

198

619

3073/3

0 07 26

199

619

3073/4

0 18 53

200

619

3074/3

0 00 11

201

619

3074/4

0 00 45

202

696

3081/2

0 22 09

ЊИВА
2.класе

МАРИЋ ЈОВАН ПЕТАР

203

697

3082/2

0 30 76

ЊИВА
2.класе

ВЛАЛУКИН МИЛАН и
ВЛАЛУКИН ЉУБИЦА

204

697

3082/3

0 03 14

ЊИВА
2.класе

ВЛАЛУКИН МИЛАН и
ВЛАЛУКИН ЉУБИЦА

Пољопривредно
земљиште

205

1355

3083/2

0 05 46

ЊИВА
2.класе

ЛИВАЈА МАРЈАН ПЕТАР

Пољопривредно
земљиште

206

1355

3083/3

0 00 44

ЊИВА
2.класе

ЛИВАЈА МАРЈАН ПЕТАР

207

1355

3084/2

0 05 06

ЊИВА
2.класе

ЛИВАЈА МАРЈАН ПЕТАР

208

1355

3084/3

0 00 40

ЊИВА
2.класе

ЛИВАЈА МАРЈАН ПЕТАР

Пољопривредно
земљиште

209

2103

3085/4

0 05 69

ЊИВА
2.класе

БОЛИЋ АНКА ПЕРО и други

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

210

2103

3085/5

0 00 51

ЊИВА
2.класе

БОЛИЋ АНКА ПЕРО и други

Пољопривредно
земљиште

део

цела

цела

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

намена земљишта
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 239

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

211

955

212

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

3086/10

0 00 53

ЊИВА
2.класе

ВОЈНОВИЋ РАДОСЛАВ
МИЛАНКА и ВОЈНОВИЋ
ПАВЛЕ ДРАГАН

Пољопривредно
земљиште

1587

3086/6

0 06 30

ЊИВА
2.класе

ЈАВОР КАТА СТИПА

213

1587

3086/7

0 00 63

ЊИВА
2.класе

ЈАВОР КАТА СТИПА

214

955

3086/9

0 05 68

ЊИВА
2.класе

ВОЈНОВИЋ РАДОСЛАВ
МИЛАНКА и ВОЈНОВИЋ
ПАВЛЕ ДРАГАН

215

2722

3087/5

0 05 30

ЊИВА
2.класе

МАЧАК МИЛАН БРАНИСЛАВ

216

2722

3087/6

0 00 52

ЊИВА
2.класе

МАЧАК МИЛАН БРАНИСЛАВ

217

2597

3088/4

0 05 85

ЊИВА
2.класе

НОВАКОВИЋ АНДРИЈА
АНЂЕЛКА

218

2597

3088/5

0 00 56

ЊИВА
2.класе

НОВАКОВИЋ АНДРИЈА
АНЂЕЛКА

219

2615

3089/5

0 05 96

ЊИВА
5.класе

КЕКИЋ САВА БОРИША

220

2615

3089/6

0 00 55

ЊИВА
5.класе

КЕКИЋ САВА БОРИША

221

693

3091/3

0 00 58

ЊИВА
2.класе

БУНИЋ ГЛИГОР ДРАГИЦА и
други

222

693

3091/4

0 06 04

ЊИВА
2.класе

БУНИЋ ГЛИГОР ДРАГИЦА и
други

223

1470

3092/2

0 06 01

ЊИВА
2.класе

ГОРОЊА АДАМА ДРАГАН

224

1470

3092/3

0 00 54

ЊИВА
2.класе

ГОРОЊА АДАМА ДРАГАН

225

614

3094/4

0 05 88

ЊИВА
2.класе

ЈОКИЋ ВИД ЈОВАН

226

614

3094/5

0 00 51

ЊИВА
2.класе

ЈОКИЋ ВИД ЈОВАН

227

1658

3095/4

0 00 46

ЊИВА
2.класе

ДИМИЋ СТАНКО МИЛАНКА

228

1548

3095/5

0 05 47

ЊИВА
2.класе

ГАВРАН ИВАН АНЂЕЛКА и
ГАВРАН ЛАЗА ВОИСЛАВ

229

1548

3095/6

0 00 51

ЊИВА
2.класе

ГАВРАН ИВАН АНЂЕЛКА и
ГАВРАН ЛАЗА ВОИСЛАВ

230

680

3096/4

0 01 86

ЊИВА
2.класе

БОСАНАЦ МАРКО АНКА

231

689

3097/3

0 03 25

ЊИВА
2.класе

БЈЕЛИЋ ЈАНКО ДРАГО

232

689

3097/4

0 01 65

ЊИВА
2.класе

БЈЕЛИЋ ЈАНКО ДРАГО

део

цела

Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

Примедба

Број 6, страна број 240

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

површина
ха а м2

култура

власник

233

690

3098/4

0 04 95

ЊИВА
2.класе

ЗЕЧИЋ РУЖА

234

690

3098/5

0 01 56

ЊИВА
2.класе

ЗЕЧИЋ РУЖА

235

1517

3099/2

0 04 20

ЊИВА
2.класе

ШКАРА МАРА

236

2625

3100/1

0 00 71

ЊИВА
2.класе

ЂУРЂЕВИЋ АНДРИЈЕ
СИМЕУН и други

237

2625

3100/2

0 01 50

ЊИВА
2.класе

ЂУРЂЕВИЋ АНДРИЈЕ
СИМЕУН и други

238

679

3101/2

0 05 08

ЊИВА
2.класе

ДМИТПАШИХОБИЋ ЦАБО
МИЛАХ и ДМИТРАШИНОВИЋ
САВО ДРАГАН

239

679

3101/3

0 01 49

ЊИВА
2.класе

ДМИТПАШИХОБИЋ ЦАБО
МИЛАХ и ДМИТРАШИНОВИЋ
САВО ДРАГАН

240

686

3103/2

0 03 85

ЊИВА
2.класе

БЕРОЊА СЛАВКО ДРАГИЦА

241

686

3103/3

0 00 25

ЊИВА
2.класе

БЕРОЊА СЛАВКО ДРАГИЦА

242

682

3104/1

0 00 77

ЊИВА
2.класе

ОЉАЧА УРОША МИЛАН

243

682

3104/2

0 00 08

ЊИВА
2.класе

ОЉАЧА УРОША МИЛАН

244

681

3106/2

0 04 00

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ДЕЛОМ
ЗГРАДЕ

БЕРОЊА ЂУРО ПЕРО и
БЕРОЊА СЛАВКО ДРАГИЦА

245

681

3106/3

0 01 10

ЊИВА
2.класе

БЕРОЊА ЂУРО ПЕРО и
БЕРОЊА СЛАВКО ДРАГИЦА

246

684

3107/2

0 02 62

ЊИВА
2.класе

ВАСИЉЕВИЋ АНДРИЈА
ЛЕПОСАВА

247

684

3107/3

0 00 70

ЊИВА
2.класе

ВАСИЉЕВИЋ АНДРИЈА
ЛЕПОСАВА

248

2413

3108/1

0 00 14

ЊИВА
2.класе

МЛИКОТА МАРКО МАРИЦА

249

2749

3108/10

0 11 48

ЊИВА
2.класе

ЗУБИЋ ГОЈКО РАДОСЛАВ и
други

250

2749

3108/11

0 02 40

ЊИВА
2.класе

ЗУБИЋ ГОЈКО РАДОСЛАВ и
други

251

1735

3108/8

0 00 10

ЊИВА
2.класе

КВОЧКА ДРАГАН СТЕВО

252

1011

3111/2

0 05 33

ЊИВА
2.класе

ПАРИПОВИЋ ПЕТАР
ЉУБИНКО

253

1011

3111/3

0 01 36

ЊИВА
2.класе

ПАРИПОВИЋ ПЕТАР
ЉУБИНКО

254

675

3115/2

0 03 99

ЊИВА
2.класе

САМАРЏИЋ МИЛАН
МИЛИВОЈ

део

цела

цела

Уторак 21. фебруар 2017.

намена земљишта
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

Примедба

Број 6, страна број 241

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

површина
ха а м2

култура

власник

255

675

3115/3

0 00 96

ЊИВА
2.класе

САМАРЏИЋ МИЛАН
МИЛИВОЈ

256

1545

3116/5

0 05 79

ЊИВА
2.класе

БЕРОЊА ЂУРО ПЕРО

257

1545

3116/6

0 01 47

ЊИВА
2.класе

БЕРОЊА ЂУРО ПЕРО

258

45

3120/4

0 07 20

ЊИВА
2.класе

ТУРАЈ РОБИ и други

259

45

3120/5

0 01 28

ЊИВА
2.класе

ТУРАЈ РОБИ и други

260

2585

3120/7

0 06 48

ЊИВА
2.класе

ХОМОЛКА БЕЛА ЈОЖЕФ

261

2585

3120/8

0 01 23

ЊИВА
2.класе

ХОМОЛКА БЕЛА ЈОЖЕФ

262

1516

3121/2

0 04 85

ЊИВА
2.класе

БОСАНАЦ ГОЈКО ЖЕЉКО и
БОСАНАЦ МИЛАН ЈАСМИНА

263

651

3123/2

0 05 56

ЊИВА
2.класе

РИСТИЋ ПЕТАР СЛАВИЦА и
РИСТИЋ ПЕТАР ЈАДРАНКА

264

651

3123/3

0 00 38

ЊИВА
2.класе

РИСТИЋ ПЕТАР СЛАВИЦА и
РИСТИЋ ПЕТАР ЈАДРАНКА

265

2542

3124/1

0 00 89

ЊИВА
2.класе

МИЛАНКОВИЋ ЂУРО
ДАЛИБОР

266

2542

3124/2

0 00 88

ЊИВА
2.класе

МИЛАНКОВИЋ ЂУРО
ДАЛИБОР

267

654

3125/3

0 00 02

ЊИВА
2.класе

ЛИВАЈА МАРЈАН ПЕТАР

268

654

3125/4

0 00 38

ЊИВА
2.класе

ЛИВАЈА МАРЈАН ПЕТАР

269

668

3126/2

0 05 78

ЊИВА
2.класе

ЋОСИЋ САВО СЛАВКО и
други

270

668

3126/3

0 00 72

ЊИВА
2.класе

ЋОСИЋ САВО СЛАВКО и
други

271

663

3127/8

0 06 46

ЊИВА
2.класе

ЧЕРКЕЗ СТЈЕПАН ИВАН

272

663

3127/9

0 00 76

ЊИВА
2.класе

ЧЕРКЕЗ СТЈЕПАН ИВАН

273

665

3128/2

0 03 28

ЊИВА
2.класе

ТАЛИЈАНАЦ МАРКО МАРА

274

665

3128/3

0 00 37

ЊИВА
2.класе

ТАЛИЈАНАЦ МАРКО МАРА

275

666

3129/2

0 03 21

ЊИВА
2.класе

ТАЛИЈАНАЦ МАРА и други

276

666

3129/3

0 00 34

ЊИВА
2.класе

ТАЛИЈАНАЦ МАРА и други

део

цела

цела

Уторак 21. фебруар 2017.

намена земљишта
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

Примедба

Број 6, страна број 242

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

површина
ха а м2

култура

власник

277

662

3130/2

0 04 73

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ПАВЛИЦА СВЕТИСЛАВ
СЛАЂАНА и други

278

662

3130/3

0 00 32

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ПАВЛИЦА СВЕТИСЛАВ
СЛАЂАНА и други

279

660

3131/2

0 04 15

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ДОВЕДАН ДРАГУТИН
ГОРДАНА

280

660

3131/3

0 00 39

ЊИВА
2.класе

ДОВЕДАН ДРАГУТИН
ГОРДАНА

281

659

3132/2

0 02 38

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

БЕЛАЈАЦ НИКОЛА
СЛОБОДАН и БЕЛАЈАЦ
СЛОБОДАН НЕНАД

282

659

3133/1

0 02 46

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

БЕЛАЈАЦ НИКОЛА
СЛОБОДАН и БЕЛАЈАЦ
СЛОБОДАН НЕНАД

283

659

3133/2

0 00 47

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

БЕЛАЈАЦ НИКОЛА
СЛОБОДАН и БЕЛАЈАЦ
СЛОБОДАН НЕНАД

284

656

3134/1

0 05 42

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

СТОЈАНОВИЋ МАРА БРАНКО

285

656

3134/2

0 00 35

ЊИВА
2.класе

СТОЈАНОВИЋ МАРА БРАНКО

286

659

3135/1

287

659

3135/2

0 00 03

288

2279

3136/1

0 00 16

289

2279

3136/2

цела

0 00 00

290

619

3152/1

цела

0 01 33

291

619

3152/2

292

619

3153/3

293

619

3153/4

0 00 20

294

1503

3176/1

0 00 12

Укупно

15 40 24

део

цела

цела

0 00 92

0 00 25
цела

0 00 05

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ
ЊИВА
2.класе
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЊИВА
2.класе

Уторак 21. фебруар 2017.

намена земљишта
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

БЕЛАЈАЦ НИКОЛА
СЛОБОДАН и БЕЛАЈАЦ
СЛОБОДАН НЕНАД

Земљиште у
грађевинском
подручју

БЕЛАЈАЦ НИКОЛА
СЛОБОДАН и БЕЛАЈАЦ
СЛОБОДАН НЕНАД

Земљиште у
грађевинском
подручју

СТЕЋУК БОРА МИЛЕНА и
други
СТЕЋУК БОРА МИЛЕНА и
други

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

МИПКОБИЋ ПАТКО МИОДПАГ
и други

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 243

Службени лист општине Инђија

Уторак 21. фебруар 2017.

СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
О. ИНЂИЈА
К.О. ЧОРТАНОВЦИ
ПОСТУПАК ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ
редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

1

688

2897

цела

0 62 24

2

688

2959

3

688

3099

4

688

3101

5

688

3102

цела

1 77 64

6

688

3103/2

цела

0 05 28

7

688

3104/1

цела

0 01 11

8

688

3344

1 74 60

9

688

3345

0 05 07

10

688

3346

11

688

3347

0 64 79

1

3080

149/30

0 03 14

ПАШЊАК
3.класе

РС-Корисник: СУЧЕВИЋ
ОБРАД

2

3080

149/31

цела

0 00 03

ПАШЊАК 3.
КЛАСЕ

СУЧЕВИЋ () ОБРАД

3

888

150/2

цела

0 00 50

ПАШЊАК
4.класе

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

4

281

151/17

0 01 01

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: КАЛМАР
СТЕВАН СТЕВАН и
КАЛМАР ВЕРОНА

5

2364

151/18

0 01 48

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: МАЛЕШЕВИЋ
ДУШАН МИЛИВОЈЕ и
МАЛЕШЕВИЋ ПЕТАР
НЕВЕНКА

6

2607

151/19

0 01 43

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ДИМИЋ ВЛАДА МИЛАН и
ДИМИЋ МИЛОШ АНЂА

0 44 60
цела

1 29 61
0 08 87

цела

цела

0 00 47

култура
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

власник

намена земљишта

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Земљиште у
грађевинском
подручју

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Земљиште у
грађевинском
подручју

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Земљиште у
грађевинском
подручју

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало земљиште

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

Земљиште у
грађевинском
подручју
ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАЂЕВИНСКОМ
ПОДРУЧЈУ
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

Примедба

Број 6, страна број 244

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

површина
ха а м2

култура

власник

7

259

151/20

0 00 98

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: РАЦИЋ ВИДА
и други

8

306

151/21

0 00 22

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ИГИЋ ВЛАДИМИР ПЕЈЧА

9

360

151/22

0 00 34

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РАЈЧЕВИЋ ЖИВАНКО
ДРАГАН

10

523

151/23

0 00 86

ЊИВА
4.класе

РС-Корисник: БРКИЋ
НИКОЛА АНА и БРКИЋ
БРАНКО БРАНКО

11

371

151/24

0 00 86

ПАШЊАК
4.класе

РС-Корисник: ТРАВИЦА
СИМА ЖЕЉКА и ТРАВИЦА
ПЕТАР МИЛАН

12

290

151/25

цела

0 00 78

ЊИВА
4.класе

БАНОВИЋ ЗДРАВКО
ДРАГО и БАНОВИЋ ЂУРО
ВУКОСАВА

13

386

151/26

цела

0 00 62

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ЈОВАНОВИЋ КАТА

14

4215

151/27

цела

0 00 61

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: ЛАПЧИЋ
КАМЕНКО

15

224

151/28

цела

0 00 58

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

НИКОЛИЋ ДРАГОМИР
БРАНИСЛАВА

16

301

151/29

цела

0 00 57

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: БОРЧИЋ
ЈОВА АНКИЦА

17

888

151/30

0 08 40

ПАШЊАК
4.класе

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

18

296

151/31

0 01 30

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: БУДИМИР
ПЕТАР ЂУРАЂ

19

295

151/32

0 01 82

ПАШЊАК
4.класе

РС-Корисник: СТОЈШИЋ
ЛАЗАР МИЛЕНКО

20

4570

152/1

0 10 39

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ШУВАКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
ДУШАН

21

90

152/4

0 01 67

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

КИШДОБРАНСКИ
НЕВЕНКА и СТОЈШИЋ
ЛАЗАР МИЛЕНКО

22

195

2705/3

23

1166

2706/3

24

1212

2716/24

25

1212

2716/25

26

1000

2716/26

27

1000

28

1000

део

цела

цела

0 00 91
цела

0 00 99

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Уторак 21. фебруар 2017.

намена земљишта
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: ЈП "ПУТЕВИ
СРБИЈЕ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Пољопривредно
земљиште

0 01 61

ЊИВА
2.класе

МИЛАНОВИЋ ЂОРЂЕ
ЗОРАН

цела

0 44 54

ЊИВА
2.класе

МИЛАНОВИЋ ЂОРЂЕ
ЗОРАН

цела

0 28 14

ЊИВА
2.класе

ТУРАЈ КАТИЦА МИХАЈЛО

2716/28

0 00 88

ЊИВА
2.класе

ТУРАЈ КАТИЦА МИХАЈЛО

2716/29

0 00 12

ЊИВА
2.класе

ТУРАЈ КАТИЦА МИХАЈЛО

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Пољопривредно
земљиште

Примедба

Број 6, страна број 245

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

29

352

30

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

2716/31

0 00 22

ЊИВА
2.класе

ЦИЧ ШАХДОП ЛАЦЛО и
МИШКИЋ ШАНДОР
МАРИЈА

Пољопривредно
земљиште

195

2727/3

0 00 01

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

31

195

2727/4

0 03 51

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

32

195

2727/5

цела

0 01 74

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

33

3739

2739/3

цела

0 04 35

ЊИВА
2.класе

ТАТИЋ ТОДОР РАТОМИР

34

1191

2739/6

0 03 64

ЊИВА
2.класе

ДОО "НОВА СЛОГА"
БЕШКА

35

3724

2740/2

0 13 55

ЊИВА
2.класе

ТАТИЋ ТОДОР СТЕВАН

36

3739

2741/3

0 04 44

ЊИВА
2.класе

ТАТИЋ ТОДОР РАТОМИР

37

1411

2741/4

0 07 89

ЊИВА
2.класе

ЦТОЈАХОБИЋ БЕПИЦА
ЦХЕЖАХА и ЦТОЈАХОБИЋ
ИБО БЛАДИМИП

38

1411

2742/2

0 09 94

ЊИВА
2.класе

ЦТОЈАХОБИЋ БЕПИЦА
ЦХЕЖАХА и ЦТОЈАХОБИЋ
ИБО БЛАДИМИП

39

4248

2743/3

0 21 18

ЊИВА
2.класе

ТАШКОВИЋ ДРАГАН
МОМЧИЛО

40

1062

2743/7

0 17 64

ЊИВА
2.класе

ЈОВАНОВИЋ САВА
СТЕВАН

41

1062

2744/3

0 14 42

ЊИВА
2.класе

ЈОВАНОВИЋ САВА
СТЕВАН

42

1062

2744/7

0 35 63

ЊИВА
2.класе

ЈОВАНОВИЋ САВА
СТЕВАН

43

787

2745/20

0 09 16

ЊИВА
2.класе

ШАГОЉ МАРКО РАФАЕЛ

44

4040

2745/23

цела

0 09 96

ЊИВА
2.класе

СОЛАР СЛАВКО МИРКО

45

894

2745/26

цела

0 20 25

ЊИВА
2.класе

МИЛАНОВИЋ ТОДОР
ЂОРЂЕ

46

4333

2745/29

цела

0 20 50

ЊИВА
2.класе

МИРКОВИЋ ЛАЗАР
СТЕВАН и ПОДВОРАЦ
МИЛЕНА

47

4448

2745/31

цела

0 38 46

ЊИВА
2.класе

БАТАЛО БОШКО МИЛУТИХ

48

4448

2745/33

0 00 05

ЊИВА
2.класе

БАТАЛО БОШКО МИЛУТИХ

Пољопривредно
земљиште

49

1867

2745/4

0 08 25

ЊИВА 2.
КЛАСЕ

КЕЧИЋ (ДРАГОМИР)
БОРИВОЈ

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

50

1867

2745/8

0 09 60

ЊИВА 4.
КЛАСЕ

КЕЧИЋ (ДРАГОМИР)
БОРИВОЈ

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

део

цела

цела

цела

цела

цела

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Пољопривредно
земљиште
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 246

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

51

4211

52

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

2745/9

0 11 08

ЊИВА
2.класе

ЈОВАНОВИЋ ДУШАН
МИЛИЦА

327

2746/2

0 28 56

ЊИВА
2.класе

БАТАЛО ВЕЛИСЛАВ
ЖЕЉКО

53

35

2747/10

цела

0 14 34

ЊИВА
2.класе

ШУВАКОВИЋ ЂОРЂЕ
СТЕВАН

54

35

2747/13

цела

0 72 75

ЊИВА
2.класе

ШУВАКОВИЋ ЂОРЂЕ
СТЕВАН

55

1454

2747/16

цела

0 32 76

ЊИВА
2.класе

КУГЛИ ЛАЦЛО БЕПОХИКА

56

4206

2747/19

цела

0 30 25

ЊИВА
2.класе

СИЧ ЈОСИП ЛИДИЈА

57

327

2747/6

цела

0 20 03

ЊИВА
2.класе

БАТАЛО ВЕЛИСЛАВ
ЖЕЉКО

58

327

2747/7

0 00 01

ЊИВА
2.класе

БАТАЛО ВЕЛИСЛАВ
ЖЕЉКО

Пољопривредно
земљиште

59

1375

2748/11

цела

0 08 09

ЊИВА
2.класе

ПАЈАГИЋ ПЕТАР ДРАГАН
и ПАЈАГИЋ БОГДАН
АНКИЦА

60

2746

2748/12

цела

0 12 53

ЊИВА
2.класе

ВОЈНОВИЋ МИЛАН
ДУШКО

61

4595

2748/15

цела

0 07 26

ЊИВА
2.класе

СТЈЕПАНОВИЋ ПЕТКО
НИКОЛА

62

2746

2748/16

0 00 19

ЊИВА
1.класе

ВОЈНОВИЋ МИЛАН
ДУШКО

63

2746

2748/18

цела

0 01 37

ЊИВА
2.класе

ВОЈНОВИЋ МИЛАН
ДУШКО

64

1754

2748/7

цела

0 39 82

ЊИВА
2.класе

СТЕВИЋ МИРКО ЖИВКО

65

195

2760/2

цела

0 08 09

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

66

1115

2761/1

0 00 22

ЊИВА
3.класе

СУБОТИН МИЛИНКО
КОВИНА и други

Пољопривредно
земљиште

67

1115

2761/2

0 29 56

ЊИВА
3.класе

СУБОТИН МИЛИНКО
КОВИНА и други

Пољопривредно
земљиште

68

4060

2762/2

0 05 89

ЊИВА
3.класе

ПОПОВ ЈОВАН ДАЛИБОР

Пољопривредно
земљиште

69

41

2766/2

0 01 88

ЊИВА
3.класе

РАДОСАВЉЕВИЋ ПАВЛЕ
ЂОРЂЕ

Пољопривредно
земљиште

0 07 26

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

РС-Корисник:
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
БЕОГРАД

Остало земљиште

део

цела

70

4032

2767/2

71

3878

2769/12

цела

0 22 90

ЊИВА
3.класе

РИСТИЋ ДИМИТРИЈЕ
МИРОСЛАВ

72

16

2769/15

цела

0 18 00

ЊИВА
3.класе

САНАДЕР ЂОРЂЕ КУЗМАН

намена земљишта
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 247

Службени лист општине Инђија

Уторак 21. фебруар 2017.

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

73

16

2769/18

цела

0 81 21

ЊИВА
3.класе

САНАДЕР ЂОРЂЕ КУЗМАН

74

73

2769/21

цела

0 64 66

ЊИВА
3.класе

МИЛУТИНОВИЋ
ДИМИТРИЈЕ ЗОРА

75

3564

2769/24

0 54 30

ЊИВА
3.класе

ПЕЈЧИЋ РАДИВОЈЕ
СЛАВКО

Пољопривредно
земљиште

76

4420

2769/27

0 09 65

ЊИВА
3.класе

ИВОШЕВ ПЕТАР
КАТАРИНА и ШУВАКОВИЋ
БОГОСЛАВ

Пољопривредно
земљиште

77

3943

2769/9

0 14 14

ЊИВА
3.класе

АРСЕНИЈЕВИЋ-ПЕРОВИЋ
ДУШАН МИРОСЛАВА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

цела

РС-Корисник:
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
БЕОГРАД
РС-Корисник:
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
БЕОГРАД

78

4032

2770/1

0 00 15

ЊИВА
3.класе

79

4032

2770/2

1 20 15

ЊИВА
3.класе

80

715

2773/21

цела

0 08 01

ЊИВА
2.класе

КОВАЧИЋ НЕДЕЉКО
АНЂА

81

3087

2773/24

цела

0 16 69

ЊИВА
2.класе

САВИЋ МИЛАН ДРАГАН

82

4312

2773/27

цела

0 15 30

ЊИВА
2.класе

СУБОТИН МИЛИНКО
КОВИНА и други

83

315

2773/30

цела

0 11 61

ЊИВА
2.класе

ВИНЦЕ ФРАЊА МАРИШКА

84

918

2773/33

цела

0 18 91

ЊИВА
2.класе

МИЛАНОВИЋ ЖИВКО
НАДА

85

3671

2773/36

цела

0 15 42

ЊИВА
2.класе

ТУРАИ СТЈЕПАН ЈОЖЕФ

86

3671

2773/39

цела

0 13 64

ЊИВА
2.класе

ТУРАИ СТЈЕПАН ЈОЖЕФ

87

896

2773/42

цела

0 06 85

ЊИВА
2.класе

ГОЛУБОВИЋ ТОМИСЛАВ
БОГДАН

88

3926

2773/45

цела

0 07 26

ЊИВА
2.класе

ГОЛУБОВИЋ ДУШАН
ТОМИСЛАВ

89

919

2773/48

цела

0 13 38

ЊИВА
2.класе

ПАВЛОВИЋ ИВАНКА и
други

90

1027

2773/51

цела

0 12 46

ЊИВА
2.класе

СТОЈАНОВИЋ ДУШАН
СТЕВАН

91

3893

2774/12

цела

0 01 67

ЊИВА
2.класе

ХАНЦКО ФРАЊО АНТОН

92

3893

2774/15

цела

0 04 20

ЊИВА
2.класе

ХАНЦКО ФРАЊО АНТОН

93

3893

2774/17

цела

0 12 74

ЊИВА
2.класе

ХАНЦКО ФРАЊО АНТОН

намена земљишта
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Пољопривредно
земљиште

Пољопривредно
земљиште
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 248

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

94

4174

2774/18

цела

0 20 08

ЊИВА
2.класе

БАТАЛО ВЕЛИСЛАВ
ЖЕЉКО

95

4174

2774/20

цела

0 16 55

ЊИВА
2.класе

БАТАЛО ВЕЛИСЛАВ
ЖЕЉКО

96

4174

2774/25

цела

0 05 09

ЊИВА
2.класе

БАТАЛО ВЕЛИСЛАВ
ЖЕЉКО

97

3893

2775/3

цела

0 00 73

ЊИВА
2.класе

ХАНЦКО ФРАЊО АНТОН

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

Уторак 21. фебруар 2017.

намена земљишта
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Остало земљиште

98

195

2812/2

цела

0 01 32

99

195

2812/4

цела

0 02 79

100

888

2813/2

цела

0 00 69

101

3377

2950/6

цела

0 11 29

ЛИВАДА
4.класе

ЗАРИЋ СВЕТИСЛАВ
ЛАЗАР

102

237

2951/3

цела

0 00 45

ЊИВА
4.класе

ПОПОВИЋ ВОЈИСЛАВ
ЛАЗАР

103

1280

2952/2

цела

0 26 13

ЛИВАДА
4.класе

ПЕЈЧИЋ ЖИВАН
АНГЕЛИНА

Пољопривредно
земљиште

104

4026

2953/2

цела

0 13 99

ЛИВАДА
4.класе

ОПАЧИЋ МИЛОШ САВКА и
КРАГОВИЋ МИЛОШ
БРАНКА

Пољопривредно
земљиште

105

4263

2954/3

цела

0 07 99

ЛИВАДА
4.класе

ТЕРЗИЋ ИЛИЈА НИКОЛА

Пољопривредно
земљиште

106

4037

2954/4

цела

0 08 88

ЛИВАДА
4.класе

ПАШИЋ ПЕТАР ЖИВАН

Пољопривредно
земљиште

107

4286

2955/2

цела

0 09 96

ЛИВАДА
4.класе

КИШ ЂОРЂЕ ВИДОСАВА

Пољопривредно
земљиште

108

4286

2956/4

цела

0 07 04

ЛИВАДА
4.класе

КИШ ЂОРЂЕ ВИДОСАВА

Пољопривредно
земљиште

109

4286

2956/5

цела

0 03 21

ЛИВАДА
4.класе

КИШ ЂОРЂЕ ВИДОСАВА

Пољопривредно
земљиште

110

2855

2956/6

цела

0 04 86

ЛИВАДА
4.класе

ХОЕКСТРА НИКОЛА
ЈЕЛЕНА

Пољопривредно
земљиште

111

888

2960/2

цела

0 08 02

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Остало земљиште

112

195

2961/2

цела

0 17 75

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

113

2179

2962/10

цела

0 02 81

ВОЋЊАК
3.класе

ТУРАКОВИЋ ВЛАДИМИР
ЈЕЛИЦА

114

1241

2962/11

цела

0 01 96

ВОЋЊАК
3.класе

ОБРАДОВИЋ МИЛОРАД
ПЕТАР

115

1240

2962/12

цела

0 04 02

ВОЋЊАК
3.класе

КЛУЗ ЛУДБИГ ФПАЊО и
НАРАНЧИЋ-КЛУЗ ЛУДВИГ
МАЈДА

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 249

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

116

4483

2962/13

цела

0 04 70

ЊИВА
4.класе

ДОБРИЋ ДУШАН БИЉАНА
и други

117

2748

2963/6

цела

0 03 36

ЊИВА
4.класе

ТРАИЛОВИЋ СЕЛИМИР
ВЕСНА

118

2748

2963/7

цела

0 00 28

119

195

3098

120

4380

3100

цела

0 01 12

121

195

3103/1

цела

0 04 40

122

2855

3105/3

цела

0 01 76

ВОЋЊАК
3.класе

ХОЕКСТРА НИКОЛА
ЈЕЛЕНА

123

1705

3105/4

цела

0 00 77

ВОЋЊАК
3.класе

РОКВИЋ БРАНКО
ДАРИНКА и РОКВИЋ
ДАРКО

124

2870
I
4560

3106/1,2,3 цела

0 02 83

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ
И ДРУГИ
ОБЈЕКАТ

ПЕТРОВИЋ () ГРОЗДАНА
и други

125

4518

3107/2

цела

0 02 39

ВОЋЊАК
4.класе

ХОЕКСТРА НИКОЛА
ЈЕЛЕНА

126

4518

3109/1

цела

0 02 01

ВОЋЊАК
4.класе

ХОЕКСТРА НИКОЛА
ЈЕЛЕНА

127

1835

3109/3

цела

0 01 54

ВОЋЊАК
4.класе

ДИМИТРИЈЕВИЋ
ДИМИТРИЈЕ НАТАЛИЈА

128

2855

3110/3

цела

0 00 80

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

ХОЕКСТРА НИКОЛА
ЈЕЛЕНА

129

2910

3112/18

цела

0 04 28

ЊИВА
4.класе

ЛАЛОШЕВИЋ ЛАЗАР
САША и ЛАЛОШЕВИЋ
ТАНАСИЈЕ МИЛЕНА

130

4378

3112/19

цела

0 00 61

ЊИВА
4.класе

ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР

131

3624

3112/20

цела

0 05 99

ЊИВА
4.класе

КЉАЈИЋ ИВА ИЛИЈА

132

2327

3112/21

цела

0 04 62

ЊИВА
6.класе

РАДОВАНОВИЋ ДРАГО
СТОЈАН

133

921

3112/23

цела

0 15 22

ЊИВА
4.класе

КАМЕНОВИЋ ВЛАДИМИР
ИВАН

134

4518

3112/6

цела

0 03 08

ЊИВА
4.класе

ХОЕКСТРА НИКОЛА
ЈЕЛЕНА

135

3907

3114/15

цела

0 10 52

ВОЋЊАК
4.класе

КАМЕНОВИЋ ВЛАДИМИР
ИВАН

136

3907

3114/16

цела

0 05 31

ВОЋЊАК
4.класе

КАМЕНОВИЋ ВЛАДИМИР
ИВАН

137

3907

3114/17

цела

0 01 07

ВОЋЊАК
4.класе

КАМЕНОВИЋ ВЛАДИМИР
ИВАН

0 09 85

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Уторак 21. фебруар 2017.

намена земљишта
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

ТРАИЛОВИЋ СЕЛИМИР
ВЕСНА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" и
други

Земљиште у
грађевинском
подручју

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Земљиште у
грађевинском
подручју
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 250

Службени лист општине Инђија

Уторак 21. фебруар 2017.

редни
број

бр. ЛН

парцела

део

површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

138

1308

3118/17

цела

0 03 77

ВОЋЊАК
4.класе

НАСТОВ ВЛАДО БЛАЖО и
НАСТОВ ПЕТАР
МИЛОСИЈА

139

1308

3118/18

цела

0 12 13

ВОЋЊАК
4.класе

НАСТОВ ВЛАДО БЛАЖО и
НАСТОВ ПЕТАР
МИЛОСИЈА

140

3899

3118/19

цела

0 01 28

ВИНОГРАД
4.класе

ГОБЕЉИЋ ДРАГУТИН
ДОБРИНКА

141

2625

3119/15

цела

0 01 26

ВИНОГРАД
4.класе

ЂУКИЋ ДУШАНКА

142

2579

3119/16

цела

0 00 83

ВОЋЊАК
4.класе

ЛЕГЕТИЋ БРАНКА

143

406

3119/17

цела

0 01 08

ВИНОГРАД
4.класе

ЧЕТНИК БОЖИЦА

144

2290

3119/18

цела

0 03 09

ЊИВА
5.класе

КАЛИНИЋ МИЛЕ
КРСТОПЕР

145

994

3119/19

цела

0 00 02

ВОЋЊАК
4.класе

ПАВЛОВИЋ МИЛОВАН
ЧЕДОМИР и други

146

195

3134/2

цела

0 00 02

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

147

1669

3135/17

цела

0 00 96

ВОЋЊАК
4.класе

РС-Корисник: ЛУБЕН
ВИОЛЕТА и ЛУБЕН САША
ЈОВАН

148

888

3135/18

цела

0 15 06

ПАШЊАК
4.класе

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

149

888

3135/20

цела

0 04 48

ВОЋЊАК
4.класе

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

150

696

3328/1

цела

0 02 79

ШУМА
6.класе

151

696

3328/2

цела

2 29 85

ШУМА
6.класе

152

696

3330/2

цела

0 03 87

ШУМА
7.класе

153

696

3348/2

цела

1 32 63

ШУМА
7.класе

154

696

3349/2

цела

1 11 40

ШУМА
7.класе

155

696

3350/2

цела

0 85 02

ШУМА
7.класе

156

696

3351/2

цела

0 00 57

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

157

696

3352/2

цела

0 59 46

ШУМА
7.класе

Укупно

21 76 10

РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Шумско земљиште

Шумско земљиште

Шумско земљиште

Шумско земљиште

Шумско земљиште

Шумско земљиште

Остало земљиште

Шумско земљиште

Примедба

Број 6, страна број 251
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Уторак 21. фебруар 2017.

ТРАЈНА (СТАЛНА) - ДОПУНСКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

СПИСАК ПОВРШИНА ЗА ДОПУНСКУ - ТРАЈНУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ
ОПШТИНА ИНЂИЈА
К.О. ИНЂИЈА
К.О. БЕШКА

..... 00

ha 56 а 91 m2

..... 00

ha 11 а 52 m2

К.О. ЧОРТАНОВЦИ

..... 04

ha 03 а 09 m2

..... 04

ha 71 а 52 m2

УКУПНО

СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
К.О. ИНЂИЈА
О. ИНЂИЈА
ДОДАТНА ТРАЈНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
редни
број

бр. ЛН

парцела

површина
ха а м2

култура

власник

1

3681

2366/17

0 03 44

ЊИВА
1.класе

КНЕЖЕВИЋ АЋИМ ВОЈКА и
НИКОЛИЋ ЗОРАН НИКОЛА

2

2468

2371/29

0 02 51

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: ИНДУСТРИЈА
ТРИКОТАЖЕ "ТРИКОПРЕД" и
други

3

10250

2461/3

0 00 15

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

СПАСИЋ БОРИВОЈ
ХРАНИСЛАВ и други

Остало
грађ.земљиште
у својини

4

10281

2872/11

0 09 95

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

Пепублика Црбија-Корисник:
ЛЕТАЧ ДОО

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

део

РС-Корисник: УНИВЕРЗАЛХОЛДИНГ А.Д.ЗА
ПРОИЗВОДЊУ и АД
МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА
ПАНОНИЈА
РС-Корисник: УНИВЕРЗАЛХОЛДИНГ А.Д.ЗА
ПРОИЗВОДЊУ и АД
МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА
ПАНОНИЈА

намена
земљишта
Остало
грађ.земљиште
у својини
Остало
грађ.земљиште
у државној с.

5

2019

2872/5

0 05 77

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

6

2019

2872/9

0 02 70

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

7

7129

2995/64

0 00 01

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: КОМАЗЕЦ
ДУШАН МИРКО и КОМАЗЕЦ
ДУШАН СВЕТОЗАР

8

8572

5771/3

0 00 10

ШУМА
3.класе

РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

9

8068

5771/6

0 00 22

ЊИВА
2.класе

ДРАГОЈЕВИЋ МАРКО МИЛИЋ

Пољопривредно
земљиште

10

8531

5772/3

0 00 22

ЊИВА
2.класе

МАРТИНОВИЋ РАДОВАН
СПОМЕНКА

Пољопривредно
земљиште

11

8458

5774/10

0 00 53

ЊИВА
2.класе

БАЈИЋ КАРЛО АНЂЕЛКА

Пољопривредно
земљиште

Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Остало
грађ.земљиште
у државној с.
Шумско
земљиште

Примедба

Број 6, страна број 252

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

12

8458

13

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

намена
земљишта

5774/8

0 00 15

ЊИВА
2.класе

БАЈИЋ КАРЛО АНЂЕЛКА

Пољопривредно
земљиште

3984

5775/4

0 00 09

ЊИВА
2.класе

БАЈИЋ НИКОЛА ДУШАНКА и
СРЕЋКОВИЋ НИКОЛА АНКА

Пољопривредно
земљиште

14

2338

6135/3

0 03 03

ЊИВА
2.класе

СОЛЕША МИЛОВАН ИЛИЈА

Пољопривредно
земљиште

15

6490

6416/6

0 00 15

ЊИВА
1.класе

БОГОВАЦ ПЕТАР БОСИЉКА и
БОГОВАЦ ЂУРА ДРАГАН

Пољопривредно
земљиште

16

3117

6417/3

0 00 21

ЊИВА
1.класе

ГВОЈИЋ ИЛИЈА ДУШАН

Пољопривредно
земљиште

17

3117

6417/4

0 00 87

ЊИВА
1.класе

ГВОЈИЋ ИЛИЈА ДУШАН

Пољопривредно
земљиште

18

7940

6418/1

0 00 82

ЊИВА
1.класе

РАДОЈИЧИЋ МИЛИВОЈ
РАДИША

Пољопривредно
земљиште

19

10373

6419/1

0 00 84

ЊИВА
1.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

Пољопривредно
земљиште

20

10373

6421/1

0 00 16

ЊИВА
1.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

Пољопривредно
земљиште

21

8913

7507/29

0 13 74

ЊИВА
1.класе

ОПШТИНА ИНЂИЈА

22

8680

7510/23

0 06 97

ОСТАЛО
ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉ.

Земљиште у
грађевинском
подручју

РС-Корисник: ОПШТА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"СРЕМ"

Пољопривредно
земљиште

23

10373

7510/24

0 02 12

ЊИВА
1.класе

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА "СРЕМ"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

24

7129

7710/2

0 00 07

РС-Корисник: КОМАЗЕЦ
ДУШАН МИРКО и КОМАЗЕЦ
ДУШАН СВЕТОЗАР

Остало
грађ.земљиште
у државној с.

25

8913

7759

0 02 09

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

Укупно

00 56 91

део

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Примедба

СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
К.О. БЕШКА
О. ИНЂИЈА
ДОДАТНА ТРАЈНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
редни
број

бр. ЛН

парцела

површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

1

619

2226/3

0 00 42

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

2

873

2231/16

0 01 28

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Пољопривредно
земљиште

3

873

2231/17

0 01 41

ЊИВА
2.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

део

Примедба

Број 6, страна број 253

редни
број

бр. ЛН

Службени лист општине Инђија

парцела

део

површина
ха а м2

култура
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

власник

намена земљишта

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Остало земљиште
Пољопривредно
земљиште

4

619

2277/1

0 00 15

5

619

2277/2

0 00 19

6

873

2343/24

0 00 82

ЊИВА
3.класе

ДОО ЗА
ПОЉОПР. ПРОИЗВ.ТРГОВИНУ
И УСЛ."АГРОУНИЈА"

7

1171

3047/1

0 00 02

ЊИВА
3.класе

СТОЈАК ВЕСЕЛКА и СТОЈАК
БОЖА

8

1171

3047/2

0 00 07

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

СТОЈАК ВЕСЕЛКА и СТОЈАК
БОЖА

9

619

3072/3

0 00 02

10

619

3073/3

0 02 11

11

619

3073/4

0 00 88

12

619

3073/5

0 01 02

13

619

3074/3

0 00 81

14

619

3074/4

0 00 22

15

660

3131/1

0 00 80

16

660

3131/2

0 00 44

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ДОВЕДАН ДРАГУТИН
ГОРДАНА

17

659

3132/1

0 00 26

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ДЕЛОМ
ЗГРАДЕ

БЕЛАЈАЦ НИКОЛА
СЛОБОДАН и БЕЛАЈАЦ
СЛОБОДАН НЕНАД

18

659

3132/2

0 00 50

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

БЕЛАЈАЦ НИКОЛА
СЛОБОДАН и БЕЛАЈАЦ
СЛОБОДАН НЕНАД

19

656

3134/1

0 00 10

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

СТОЈАНОВИЋ МАРА БРАНКО

Укупно

00 11 52

цела

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
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Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Земљиште у
грађевинском
подручју

ДОВЕДАН ДРАГУТИН
ГОРДАНА

Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

Примедба

Број 6, страна број 254

Службени лист општине Инђија

Уторак 21. фебруар 2017.

СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
О. ИНЂИЈА
К.О. ЧОРТАНОВЦИ
ДОДАТНА ТРАЈНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
редни
број

бр. ЛН

парцела

површина
ха а м2

култура

власник

1

3080

149/31

0 02 82

ПАШЊАК
3.класе

РС-Корисник: СУЧЕВИЋ
ОБРАД

2

888

150/1

0 00 36

ПАШЊАК
4.класе

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

3

360

151/11

0 00 82

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РАЈЧЕВИЋ ЖИВАНКО
ДРАГАН

4

306

151/12

0 01 17

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ИГИЋ ВЛАДИМИР ПЕЈЧА

5

259

151/13

0 01 62

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: РАЦИЋ ВИДА
и други

6

2607

151/14

0 00 93

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

ДИМИЋ ВЛАДА МИЛАН и
ДИМИЋ МИЛОШ АНЂА
РС-Корисник: МАЛЕШЕВИЋ
ДУШАН МИЛИВОЈЕ и
МАЛЕШЕВИЋ ПЕТАР
НЕВЕНКА

део

намена земљишта
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

7

2364

151/15

0 00 86

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

8

281

151/16

0 00 69

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: КАЛМАР
СТЕВАН СТЕВАН и
КАЛМАР ВЕРОНА

9

523

151/2

0 00 64

ЗЕМЉИШТЕ
УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ

РС-Корисник: БРКИЋ
НИКОЛА АНА и БРКИЋ
БРАНКО БРАНКО

10

195

2705/2

0 00 01

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

11

1212

2716/24

0 04 16

ЊИВА
2.класе

МИЛАНОВИЋ ЂОРЂЕ
ЗОРАН

Пољопривредно
земљиште

12

1000

2716/27

0 02 32

ЊИВА
2.класе

ТУРАЈ КАТИЦА МИХАЈЛО

Пољопривредно
земљиште

13

1000

2716/29

0 00 26

ЊИВА
2.класе

ТУРАЈ КАТИЦА МИХАЈЛО

Пољопривредно
земљиште

14

4040

2745/22

0 00 13

ЊИВА
2.класе

СОЛАР СЛАВКО МИРКО

Пољопривредно
земљиште

15

894

2745/25

0 01 63

ЊИВА
2.класе

МИЛАНОВИЋ ТОДОР
ЂОРЂЕ

Пољопривредно
земљиште

16

4333

2745/28

0 01 44

ЊИВА
2.класе

МИРКОВИЋ ЛАЗАР
СТЕВАН и ПОДВОРАЦ
МИЛЕНА

Пољопривредно
земљиште

17

4448

2745/33

0 03 03

ЊИВА
2.класе

БАТАЛО БОШКО МИЛУТИХ

Пољопривредно
земљиште

18

35

2747/14

0 00 39

ЊИВА
2.класе

ШУВАКОВИЋ ЂОРЂЕ
СТЕВАН

Пољопривредно
земљиште

19

1454

2747/17

0 00 40

ЊИВА
2.класе

КУГЛИ ЛАЦЛО БЕПОХИКА

Пољопривредно
земљиште

20

327

2747/7

0 00 03

ЊИВА
2.класе

БАТАЛО ВЕЛИСЛАВ
ЖЕЉКО

Пољопривредно
земљиште

Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

Примедба

Број 6, страна број 255

Службени лист општине Инђија

редни
број

бр. ЛН

парцела

21

35

22

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

2747/9

0 00 15

ЊИВА
2.класе

ШУВАКОВИЋ ЂОРЂЕ
СТЕВАН

Пољопривредно
земљиште

195

2812/1

0 01 00

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

23

195

2812/3

0 01 38

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

24

888

2813/1

0 01 24

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Остало земљиште

25

888

2813/3

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Остало земљиште

26

3535

2950/2

0 00 36

ЛИВАДА
4.класе

ГРБИЋ ВУКОСАВА

27

3377

2950/3

0 00 97

ЛИВАДА
4.класе

ЗАРИЋ СВЕТИСЛАВ
ЛАЗАР

28

3377

2950/7

0 00 03

ЛИВАДА
4.класе

ЗАРИЋ СВЕТИСЛАВ
ЛАЗАР

29

237

2951/2

0 01 06

ЊИВА
4.класе

ПОПОВИЋ ВОЈИСЛАВ
ЛАЗАР

30

4412

2951/4

0 00 23

ЊИВА
4.класе

РОВИЋ СТАНА МИРА

31

1280

2952/1

0 03 59

ЛИВАДА
4.класе

ПЕЈЧИЋ ЖИВАН
АНГЕЛИНА

Пољопривредно
земљиште

32

1280

2952/3

0 00 54

ЛИВАДА
4.класе

ПЕЈЧИЋ ЖИВАН
АНГЕЛИНА

Пољопривредно
земљиште

33

195

2957

0 00 19

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

34

888

2960/1

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Остало земљиште

35

195

2961/1

0 03 01

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

36

1241

2962/1

0 00 53

ВОЋЊАК
3.класе

ОБРАДОВИЋ МИЛОРАД
ПЕТАР

37

1240

2962/4

0 01 29

ВОЋЊАК
3.класе

КЛУЗ ЛУДБИГ ФПАЊО и
НАРАНЧИЋ-КЛУЗ ЛУДВИГ
МАЈДА

38

4483

2962/5

0 01 60

ЊИВА
4.класе

ДОБРИЋ ДУШАН БИЉАНА
и други

39

2179

2962/8

0 00 68

ВОЋЊАК
3.класе

ТУРАКОВИЋ ВЛАДИМИР
ЈЕЛИЦА

40

2748

2963/1

0 01 49

ЊИВА
4.класе

ТРАИЛОВИЋ СЕЛИМИР
ВЕСНА

41

2748

2963/2

0 00 21

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

ТРАИЛОВИЋ СЕЛИМИР
ВЕСНА

део

цела

цела

цела

0 00 64

0 00 22

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.

Примедба

Број 6, страна број 256

редни
број

бр. ЛН

Службени лист општине Инђија

парцела

део

Уторак 21. фебруар 2017.

површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Остало земљиште

42

888

3104/2

0 00 18

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

43

2855

3105/1

0 00 38

ВОЋЊАК
3.класе

ХОЕКСТРА НИКОЛА
ЈЕЛЕНА

44

1705

3105/2

0 00 48

ВОЋЊАК
3.класе

РОКВИЋ БРАНКО
ДАРИНКА и РОКВИЋ
ДАРКО

45

4518

3107/1

0 00 31

ВОЋЊАК
4.класе

ХОЕКСТРА НИКОЛА
ЈЕЛЕНА

46

1835

3109/2

0 00 55

ВОЋЊАК
4.класе

ДИМИТРИЈЕВИЋ
ДИМИТРИЈЕ НАТАЛИЈА

47

2855

3110/2

0 00 10

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

ХОЕКСТРА НИКОЛА
ЈЕЛЕНА

48

4378

3112/11

0 01 00

ЊИВА
4.класе

ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР

49

2910

3112/12

0 01 11

ЊИВА
4.класе

ЛАЛОШЕВИЋ ЛАЗАР
САША и ЛАЛОШЕВИЋ
ТАНАСИЈЕ МИЛЕНА

50

3624

3112/13

0 01 09

ЊИВА
4.класе

КЉАЈИЋ ИВА ИЛИЈА

51

921

3112/22

0 02 39

ЊИВА
4.класе

КАМЕНОВИЋ ВЛАДИМИР
ИВАН

52

2327

3112/5

0 00 58

ЊИВА
6.класе

РАДОВАНОВИЋ ДРАГО
СТОЈАН

53

3907

3114/14

0 00 48

ВОЋЊАК
4.класе

КАМЕНОВИЋ ВЛАДИМИР
ИВАН

54

1668

3135/10

0 00 51

ВОЋЊАК
4.класе

РС-Корисник: ХРИСТОВ
БОРИСАВ ЛАЗАР и
ХРИСТОВ САМА НЕВЕНА

55

1918

3135/12

0 00 04

ВОЋЊАК
4.класе

РС-Корисник: СТАНОЈЧИЋ
МИЛЕ ДУШАНКА и
СТАНОЈЧИЋ ЖИВАН
РАДОСАВ

56

4468

3135/14

0 01 88

ВОЋЊАК
4.класе

Јавна својина: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

57

888

3135/19

0 00 12

ПАШЊАК
4.класе

РС-Корисник: ОПШТИНА
ИНЂИЈА

58

3318

3135/7

0 00 76

ПАШЊАК
4.класе

Пепублика ЦрбијаКорисник: ЦТАХКОБИЋ
ЦТОЈАХ БОЈИЦЛАБ

59

171

3135/8

0 01 80

ВОЋЊАК
4.класе

РС-Корисник: ОБРАДОВ
ЂУРА МАРА и други

60

1667

3135/9

0 00 49

ВОЋЊАК
4.класе

РС-Корисник: ГАВАРИЋ
СТЕВАН БОШКО

61

320

3136/4

0 06 65

ВОЋЊАК
4.класе

ЖАЈА МИЛЕ ЈЕЛЕНА

62

320

3136/7

0 00 09

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

ЖАЈА МИЛЕ ЈЕЛЕНА

Земљиште у
грађевинском
подручју

63

320

3136/8

0 02 33

ЊИВА
4.класе

ЖАЈА МИЛЕ ЈЕЛЕНА

Земљиште у
грађевинском
подручју

Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Земљиште у
грађевинском
подручју
Грађевинско
земљ.изван
грађ.подр.
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју
Земљиште у
грађевинском
подручју

Примедба

Број 6, страна број 257

редни
број

бр. ЛН

парцела

64

320

65
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површина
ха а м2

култура

власник

намена земљишта

3136/9

0 01 96

ЊИВА
4.класе

ЖАЈА МИЛЕ ЈЕЛЕНА

Земљиште у
грађевинском
подручју

696

3328/2

0 00 11

ШУМА
6.класе

66

696

3328/3

0 84 78

ШУМА
6.класе

67

696

3328/4

0 23 54

ШУМА
6.класе

68

696

3330/1

0 81 50

ШУМА
7.класе

69

696

3331/1

0 04 63

70

696

3331/2

71

696

3332

0 07 79

72

688

3343

0 01 89

73

688

3344

0 05 81

74

696

3348/1

0 24 84

ШУМА
7.класе

75

696

3349/1

0 82 88

ШУМА
7.класе

76

696

3350/1

0 07 98

ШУМА
7.класе

77

696

3350/3

0 00 92

ШУМА
7.класе

78

696

3351/1

0 01 84

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.

79

696

3352/1

0 04 95

ШУМА
7.класе

Укупно

04 03 09

део

цела

цела

0 00 23

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ШУМА
6.класе
ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛ.
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМОБЈЕКТОМ

РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Шумско земљиште

Шумско земљиште

Шумско земљиште

Шумско земљиште

Остало земљиште

Остало земљиште

Шумско земљиште

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Остало земљиште

РС-Корисник: АД
"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Пољопривредно
земљиште

РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
РС-Корисник: ЈП
"НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ФРУШКА ГОРА" СА ПО
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Шумско земљиште

Шумско земљиште

Шумско земљиште

Шумско земљиште

Остало земљиште

Шумско земљиште

Примедба

Број 6, страна број 258

Службени лист општине Инђија

2.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ
И
КАПАЦИТЕТИ
ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ
И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
2.5.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре
Трасе, коридори и капацитети за саобраћајну
инфраструктуру детаљно су обрађени у поглављу 2.2.1.Површине за саобраћајну инфраструктуру.
2.5.2. Мрежа и објекти комуналне инфраструктуре
2.5.2.1.
Мрежа
инфраструктуре

и

објекти

хидротехничке

Хидротехничке инсталације које се планирају у
границама обухвата Плана су:
- водовод (снабдевање објеката водом и противпожарна
хидрантска мрежа)
- канализација (фекална канализација и атмосферска
канализација)
Водоводна мрежа
Због укрштаја са пругом потребно је изместити
или заштитити постојећу водоводну мрежу на следећим
стационажама:
- km 40+401,10 - планирани водовод за транспорт воде
испод пруге;
- km 41+035,59 - измештање и заштита водовода ДН 250
(ПВЦ) испод пруге;
У непосредној близини укрштања пролази
водовод ДН 250 (ПВЦ) испод пруге, али према
графичким подацима из услова ЈКП “Водовод и
канализација’’ Инђија, овај цевовод није постављен
у заштитној цеви, па је потребно предвидети његово
делимично измештање, постављање у заштитну цев и
изградњу водоводних шахтова са обе стране пруге.
- од km 41+524,73 до km 41+961,21 - пролазак измештеног
водовода ДН 250 поред пруге (уз леви шидски колосек);
Предвидети пролазак измештеног цевовода
поред пруге, без укрштања са истом. Ово је условљено
и измештањем постојеће батерије бунара у оквиру
изворишта воде за пиће у Инђији (бунари Б18), па уз
измештену водоводну цев треба изместити и напојне и
сигналне електро каблове (према Условима ЈП “Водовод
и канализација’’ Инђија).
- km 42+361,55 - измештање и заштита водовода ДН 160
(ПВЦ) испод пруге;
Услед изградње друмско-пешачког подвожњака,
измешта се водовод са једне стране будућег објекта
(страна према железничкој станици Инђија), његов
пролазак испод пруге треба да је под правим углом, уз
постављање у заштитну цев и изградњу водоводних
шахтова са обе стране пруге, са свим потребним
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фазонским комадима и арматуром.
- km 43+163,97 - измештање и заштита водовода ДН 160
(ПВЦ) испод пруге;
Предвидети делимично измештање цевовода
у улици Војводе Путника, његов пролазак управно на
пругу, постављање у заштитну цев на одговарајућој
дубини и изградњу водоводних шахтова са обе стране
пруге.
- km 44+036,96 - измештање и заштита водовода ДН 110
(ПВЦ) испод пруге;
Предвидети
делимично
измешт ање,
постављање
у
заштитну
цев
и
изградњу водоводних шахтова са обе стране пруге;
- km 52+703,70 - измештање водовода ДН 75 (ПЕХД)
испод пруге
- km 52+813,97 - измештање водовода ДН 280 (ПЕХД)
испод пруге
- km 52+817,47 - измештање водовода ДН 75 (ПЕХД)
испод пруге
Предвидети
реконструкцију
чворишта
водоводних инсталација на овом терену уз делимично
измештање свих водова, њихов пролазак под правим
углом испод пројектоване пруге у заштитној цеви и
на прописаној дубини, са обостраним водоводним
шахтовима, као и међусобно превезивање мреже, како
би се омогућило снабдевање водом дела Цигларске
улице који остаје са друге стране пруге.
Новопланирану водоводну инфраструктуру
пројектовати према условима и сагласностима
надлежног комуналног предузећа.
Интерна водоводна мрежа у станици Инђија
У комплексу станице Инђија се планира
водоводна мрежа за потребе снабдевања објеката
санитарном и противпожарном водом. Прикључење
је планирано на постојећи улични водовод ПЕ 110, у
Железничкој улици. Планирани су посебни централни
водомери за санитарну воду пословног дела, за станове
и за хидрантску мрежу у објекту.
Интерна водоводна мрежа у станици Бешка
У комплексу станице Бешка се планира
водоводна мрежа за потребе снабдевања објеката
санитарном и противпожарном водом. Прикључење
је планирано на планирани улични водовод пречника
150. Планирани су посебни централни водомери за
санитарну воду и за хидрантску мрежу у објекту.
Канализациона мрежа
Због укрштаја канализационе мреже са пругом
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на неким местима потребно је изместити или заштитити
постојећу мрежу на следећим стационажама:

Интерна мрежа фекалне канализације у станици
Бешка

- km 1+875,46 (леви шидски колосек) пролазак постојеће
фекалне канализација ФК 600 испод пруге

У комплексу станице Бешка планирана је
интерна мрежа фекалне канализације за потребе
одводђења фекалних и употребљених вода од санитарних
уређаја у објектима. На локалитету не постоји мрежа
фекалне канализације, тако да је као реципијент за ову
врсту вода планирана укопана водонепропусна септичка
јама.

Пролазак колектора испод постојећег колосека
изведен је прописно, у заштитној цеви и са шахтовима
на обе стране за лакши приступ и одржавање. Потребно
је да се, пре изградње новог левог шидског колосека,
изведе делимична реконструкција колектора фекалне
канализације, тј. његово постављање у заштитну
челичну цев, између постојећег шахта и новог шахта.
- km 42+360,05 - измештање фекалне канализације ДН
300 испод пруге
Услед изградње друмско-пешачког подвожњака
изместити фекалну канализациуе, са једне стране
будућег објекта (страна према железничкој станици
Инђија), уз пролазак испод пруге под правим углом и
постављање у заштитну цеви изградњу канализационих
шахтова са обе стране пруге
Новопланирану фекалну и атмосферску
канализациону инфраструктуру пројектовати према
условима и сагласностима надлежног комуналног
предузећа.
Интерна мрежа фекалне канализације у станици
Инђија
У комплексу станице Инђија планирана је
интерна мрежа фекалне канализације за потребе
одводђења фекалних и употребљених вода од санитарних
уређаја у објектима. Прикључење је планирано на уличну
мрежу фекалне канализације Ø 250 mm у Железничкој
улици.
Интерна мрежа кишне канализације у станици
Инђија
Новопланирана интерна кишна канализација
у комплексу станице прикупиће атмосферску воду са
планиране интерне саобраћајнице (зацевљен систем
одвођења атмосферских вода), од евекуационих органа
(линијски канали са решеткама или сливници) са
поплочаних површина које ће предвидети партерно
уређење комплекса железничке станице, са кровова
постојеће станичне зграде и објекта СС И ТТ које ће
бити саниране, надстрешница на перонима 1 и 2, из
канала у потходнику и дренажног сабирника.
Прикупљену воду зацевљено водити до
реципијента – постојеће кишне канализације у
Железничкој улици пречника Ø 500 mm, према условима
“Водовод и канализација Инђија ЈП”, Инђија.

Интерна мрежа кишне канализације у станици
Бешка
Планирана је изградања новог комплекса
железничке станице, са објектом станичне зграде,
зградом СС и ТТ и ПСН Бешка, на новој локацији, са
приступном саобраћаницом до комплекса.
Новопланирана интерна кишна канализација
у комплексу станице прикупља атмосферску воду са
новопројектоване приступне саобраћајнице (на делу
уз комплекс железничке станице, на осталом делу
предвидети гравитационо одводњавање ка путним
каналима) од евекуационих органа (линијски канали са
решеткама или сливници) са поплочаних површина које
ће предвидети партерно уређење комплекса железничке
станице, са кровова станичне зграде и објекта СС И ТТ
и надстрешница на перонима 1 и 2.
Прикупљену воду зацевљено водити до
реципијента – планираних пружних или путних
земљаних канала који се уливају у пројектоване ретензије/
упојна поља према Водним условима Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство.
2.5.2.2. Мрежа
инфраструктуре

и

објекти

електроенергетске

На деоници железничке пруге која се налази
на територији општине Инђија постоје колизије са
електроенергетским водовима називног напона 20 kV и
0.4 kV.
Због реконструкције, модернизације и изградње
двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад Суботица - Граница Мађарске предвидети:
1. измештање, заштититу или реконструкцију свих
надземних
и
подземних
електроенергетских
водова који су у колизији с апоменутом пругом;
2. изградњу електроенергетских постројења;
3. реконструкцију постојеће и изградњу нове контактне
мреже;
4. реконструкцију и изградњу даљинског управљања
система стабилних постројења електричне вуче (СПЕВ)
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Табела бр.6 Укрштаји електроенергетских водова 20 KV и 0,4 KV са пругом
Рб.

Електроенергетски вод

1.

ДВ 20 kV ТС 110/20 kV „Инђија“ – Разводно постројење 20 kV „Мини“
Кабловски вод 20 kV, XHP 48-A 3x150 mm² на деоноци између ТС
20/0.4 kV „Стара Централа“ - ТС 20/0.4 kV „Ложиона Нова“
Кабловски водови 20 kV.
XHP 48-A 3x150mm² на деоноци између ТС 20/0.4 kV „Парк“ - ТС
20/0.4 kV „Силоси“
XHE 49-A 3x (1x150mm²) - (2 ком.) - од ТС 110/20 kV „Инђија“ за
напајање ТС 20/0.4 kV „Монус“ и РП 20 kV “Мини”

2.

3.

4.

Кабловск вод 20 kV, EHP 3x150mm² на деоноци између ТС 20/0.4 kV
„Парк“ - ТС 20/0.4 kV „Саски пут“

9.

Кабловски водови 0.4 kV.
- PP41-A 4x70 mm² - (2 ком.)
- PP41-A 4x16 mm² - (1 ком.)
Укрштање жел. пруге и два 0,4 kV кабловска вода из смера Виноградарске
улице за напајање НН мреже у улици Каменова – насеље Инђија.
Укрштање 20 kV кабловског вода XHP 48-А, 3х150 mm2иѕмеђу ТС
110/20 kV „Инђија“ – ТС 20/0,4kV „Грундфос“ са жел. пругом.
Кабловск вод 20 kV, EHP 3x (1x95mm²) од ГРС-а далековода за напајање
ТС 20/0.4 kV „Пустара“
ДВ 20kV (некада 35 kV далековод) “Инђија” - “Бешка”

10.

Надземни мешовити вод 20 kV + 0.4 kV, Al/Če 3x50+4x50+25 mm²

11.

Надземни вод 0.4kV, Al/Če 4x50+16 mm²

12.

ДВ 20kV, Al/Če 3x50 mm²
Кабловски вод 0.4 kV пресека 150 mm² за напајање НН мреже викенд
насеља преко пруге

5.
6.
7.
8.

13.

Изградња електроенергетских постројења
Реконструкцијом
и
изградњом
електроенергетских постројења обухваћени су:
1. изградња трансформаторских станица 25/0,23 kV
напајаних са возног вода контактне мреже и то:
- трафо-станица снаге 50 kVA у km 40+740 на распутници
између железничке станице Голубинци и Инђија;
- трафо-станица снаге 160 kVA у km 43+110 на излазу из
железничке станице Инђија;
- трафо-станица снаге 50 kVA на улазу у желез. станицу
Бешка у km 53+574;
- трафо-станица снаге 50 kVA на излазу из железничке
станице Бешка у km 54+613;
- изградња трансформаторске станице 20/0,4 kV у
зиданом објекту у железничкој станици Бешка и
прикључног вода 20 kV;
2. реконструкција постојеће трансформаторске станице
20/0,4 kV у зиданом објекту у железничкој станици
Инђија;

Стационажа укрштаја
са пругом (km)
39+706
42+341,8
43+141
(са леве стране пружног
прелаза)
43+158,7
(са десне стране пружног
прелаза)
43+362
44+031
43+362
48+036.5
51+071,8
52+757
(у зони подвожњаканасеље Бешка)
52+757
(у зони подвожњаканасеље Бешка)
53+232
56+149

3. изградња спољашњег осветљења:
- изградња спољашњег осветљења у железничкој
станици Инђија;
- изградња спољашњег осветљења на надвожњаку на
Атарском путу у km 45+62;
- изградња осветљења приступног пута за железничку
станицу Бешка
4. изградња напојних кабловских водова за пумпна
постројења у подвожњацима и то:
- напојни кабловски вод за пумпно постројење у
подвожњаку на месту денивелисаног укрштаја постојеће
пруге и новопројектованог левог загребачког колосека у
km 41+553;
- напојни кабловски вод за пумпно постројење у пешачкобициклистичком подвожњаку на месту постојећег
путног прелаза, на улазу у железничку станицу Инђија,
у km 42+353;
- напојни кабловски вод за пумпно постројење у друмскопешачком подвожњаку на месту постојећег путног
прелаза, на излазу из железничке станице Инђија, у km
43+149;
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- напојни кабловски вод за пумпно постројење у
подвожњаку на прелазу Царског пута преко пруге у km
49+800;
- напојни кабловски вод за пумпно постројење у
подвожњаку на прелазу пољског пута преко трасе
новопројектоване пруге, на улазу у железничку станицу
Бешка, у km 52+757;
- изградња напојних водова за телекомуникационе
уређаје у железничкој станици Инђија
Реконструкција постојеће и изградња нове контактне
мреже
За потребе изградње пруге планирана је
реконструкција постојеће и изградња нове контактне
мреже у зависности од деонице на којој се интервенције
дешавају:
- на овој отвореној прузи Стара Пазова-Инђија задржати
постојеће носеће конструкције контактне мреже на делу
где је то могуће;
- на осталим деоницама предвидети нову опрему
контактне мреже, уз демонтажу постојеће контактне
мреже;
- услед реконструкције уклапања отворене пруге ИнђијаГолубинци у станицу Инђија, предвидети реконструкцију
контактне мреже на овој деоници. На месту укрснице
предвидети изградњу стубне трансформаторске станице
25/0,231 KV, напајане са контактне мреже и намењене за
напајање уређаја за грејање скретница;
- у станици Инђија, услед промене колосечне ситуације,
предвидети уклањање свих носећих конструкција и
опреме контактне мреже, и постављање нових стубова
и портала за ношење контактне мреже;
- колосеке број 1-4 у станици електрифицирати
помоћу стубова контактне мреже, а колосеке 5-8
електрифицирати употребом крутих портала;
- у оквиру станице Инђија, предвидети реконструкцију
постојећег постројења за секционисање-ПС;
- с обзиром на то да се на делу отворене пруге ИнђијаБешка постојећа траса потпуно напушта, предвидети
демонтажу целокупне контактне мреже на овом потезу
и постављање нових носећих конструкција са новом
опремом за контактну мрежу;
- у km 52+730 предвидети постављање неутралне секције
на оба колосека, са обилазним водовима који иду до ПС/
ПСН „Бешка“ лоцираног у станици Бешка;
- у оквиру станице Бешка предвидети изградњу нове
контактне мреже између колосека, као и изградњу ПС/
ПСН „Бешка“ и две трансформаторске станице 25/0,231
kV на улазном и излазном грлу станице;
- на отвореној прузи Бешка-Сремски Карловци која је
планирана по новој траси, контактну мрежупредвидети
за демонтажу и изградњу нове контактне мреже.
Реконструкција и изградња даљинског управљања
система стабилних постројења електричне вуче
(СПЕВ)
Даљинско управљање радом стабилних
постројења за електричну вучу (ЕВП, ПС, ПСН, секциони
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растављачи) има задатак да оствари пренос даљинских
команди, сигнализацију и мерења електричних
величина између центра даљинског управљања (ЦДУ) и
управљаних места.
За даљинско управљање радом стабилних постројења за
електричну вучу (ЕВП, ПС, ПСН, секциони растављачи)
предвидети:
- у сваком управљаном месту поставити уређај за
даљинско управљање са потребним бројем даљинских
команди, повратних сигнализација, сигнализација
упозорења и са напојним уређајем;
- пренос информација потребних за даљинско управљање
остварити преко пружних телекомуникационих каблова.
Електроенергетска
тунела

инфраструктура

за

потребе

За потребе напајања електроенергетских
потрошача тунела планирати изградњу одговарајуће
електроенергетске инфраструктуре:
- за основно напајање предвидети одговарајући број
трансформаторских станица
20/0,4 kV
- за резервно напајање електроенергетских потрошача
на објекту предвидети одговарајући број агрегатских
јединица, довољног капацитета;
- напајање тунелских подсистема: осветљење,
вентилацију и контрола дима у тунелу и хидрофорско
постројење.
2.5.2.3. Мрежа и објекти електронских комуникација
Телекомуникациона инфраструктура „Телеком“
У коридору пруге Стара Пазова–Нови Сад,
на територији општине Инђија, евидентирани су
телекомуникациони каблови у власништву “Телекома
Србија” а.д. и то:
- подземни и ваздушни оптички каблови,
- коаксијални каблови и
- мрежни ТТ каблови.
Ови каблови повезују аутоматске телефонске
централе, обезбеђујући телефонски саобраћај на тим
мрежним подручјима.
У складу са добијеним условима од “Телекома
Србије” а.д. може се закључити да постоје укрштаји
(колизије) са трасом планиране пруге:
1. подземни коаксијални и мрежни кабл, као и ваздушни
кабл - секу пругу Инђија – Голубинци на km 41+550;
2. мрежникабл - сече пругу на km 42+353;
3. мрежни каблови - иду приближно паралелно са пругом
од km 42+374 до km 42+966;
4. мрежни и оптички каблови - секу пругу на km 43+359;
5. мрежни и оптички каблови - иду приближно паралелно
са пругом од km 43+162 до km 43+361 са десне стране
пруге у правцу пораста стационаже;
6.
мрежни кабл - иде паралелно са пругом од km
43+162 до km 44+045;
7. мрежни и оптички кабл - секу пругу на km 51+385;
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8. мрежни и оптички каблови, као и ваздушни каблови секу пругу од km 52+675 до km 52+850

телекомуникациони уређаји смештени у овим станицама
се демонтирају.

Мрежни и оптички каблови који се полажу
поред пруге на већој удаљености од осе колосека
(од 20 – 30 m) су угрожени.

У станицама Инђија и Бешка планирају се
нови диспечерски уређаји. Све телефонске ормане на
сигналима и на АПБ местима треба заменити новим
орманима у антивандал изведби.

Каблови који секу пругу на различитим
стационажама угрожени су грађевинским радовима,
због чега је неопходна њихова заштита.
На свим местима укрштања пруге са новим
коловозом испод бетонских и асфалтних путева,
потребно је планирати полагање PVC цеви Ø110
за пролаз инсталација, како би се избегла накнадна
раскопавања.
За време извођења радова неопходна је сарадња
са “Телекомом Србија” а.д., које обезбеђује надзор при
извођењу радова, у циљу обезбеђивања непрекидног
телефонског саобраћаја, путем истог кабла или
паралелним телекомуникационим путевима.
Каблови и телекомуникациона постројења
Кабловска инфраструктура
Кабловску
инфраструктуру
полагати
у
кабловским каналетама са поклопцима на обе стране
насипа. У обе тунелске цеви предвидети канале за
полагање каблова. У станичним реонима се планира
изградња кабловске канализације на перону.
Пружни каблови
Постојећи пружни каблови морају бити у функцији
током извођења радова, због чега се на деловима трасе
која је угрожена грађевинским радовима планира
измештање пружних каблова у нову трасу. Деонице на
којима је траса угрожена су:
- од km 41+487 до km 41+602;
- део голубиначке пруге од km 1+59 до km 1+658 и km
1+868 до km 1+937;
- у реону станице Инђија;
- од завршног наставка у станици Инђија до km 44+689
и од km 46+260 до km 48+967.
Од km 49+000 до границе катастарске општине
Инђија планира се полагање новог пружног кабла.
Предвиђају се по две полиетиленске цеви Ø40 mm за
полагање оптичког кабла које се полажу у каналете са
обе стране пруге.
Телекомуникациона постројења
Постојећи пружни и диспечерски телефонски
уређаји, као и високофреквентни уређаји за даљински
пренос, смештени у згради за СС и ТТ постројења и
згради железничке станице Инђија, остају неизмењени.
Због укидања станица Инђија пустара и Чортановци,

Телекомуникациони системи у станицама
Службена места на деоници (станице Инђија
и Бешка) опремити телекомуникационим средствима
и опремом (ТК системи): телефонска и рачунарска
инсталација, систем видео надзора, систем разгласа,
стабилни систем за дојаву пожара (АДП), СОС
систем. Предвидети и сатни систем који се повезује на
постојећу централну опрему. У станицама, на перонима
и потходницима, као и у објектима (станична зграда,
зграда за СС и ТТ) предвидети све наведене ТК системе.
Телекомуникациони системи у тунелу Чортановци
Комплекс тунела Чортановци који обухвата сам
тунел и објекте испред и иза тунела, потребно је опремити
системом видео надзора. У објектима предвидети и
систем АДП, а у тунелу системе дистрибуције радио
сигнала и алармних телефона.
2.5.2.4.
Мрежа
инфраструктуре

и

објекти

термотехничке

Траса пруге се на више места укршта са
челичним гасоводима и дистрибутивном гасном
мрежом:
- на стационажи km 41+585 пруга належе на постојећи
челични гасовод Ø88,9 х 3,2 mm
радног притиска 8 bar дистрибутера ЈП “ИНГАС“ из
Инђије;
- због изградње потпуно нове трасе пруге и објеката
везаних за пругу (подвожњак) у Бешкој, на угрожена је
постојећа гасна дистрибутивна мрежа од полиетиленских
цеви, дистрибутера „Гас-феромонт“ А.Д. из Старе
Пазове;
- у зони нове железничке станице Бешка, на стационажи
km 53+831,63, пруга се укршта са челичним гасоводом
Ø88,9 х 3,2 mm,радног притиска 8 bar дистрибутера ЈП
“ИНГАС“ из Инђије;
- у зони нове железничке станице Бешка, на стационажи
km 54+414,10, пруга се укршта са челичним гасоводом
Ø88,9 х 3,2 mm, радног притиска 8 bar дистрибутера ЈП
“ИНГАС“ из Инђије.
На месту где је постојећа и планирана траса
пруге у колизији са постојећом гасоводном мрежом,
потребно је планирати њену реконструкцију, заштиту
или измештање:
1. измештање дела постојећег челичног гасовода;
(стационажа km 41+585)
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Након пражњења и откопавања гасовода врши
се исецање и чеповање дела постојећег челичног
гасовода. У претходно ископан ров поставља се гасовод
од челичних цеви Ч 1212 димензија Ø88,9 х 3,2 mm,
дужине (ситуационо) 522,75 m и врши се његово спајање
са постојећим гасоводом у тачкама исецања;
2. реконструкција постојеће гасне дистрибутивне мреже
од полиетиленских цеви
Због изградње нове трасе пруге и објеката
везаних за пругу (подвожњак) дистрибутера
„Гас-феромонт“ А.Д. из Старе Пазове неопходно је
извршити њену реконструкцију. Планирано је уклапање
реконструисане мреже са постојећом. Након пражњења
и исецања у претходно ископан ров поставља се гасовод
од полиетиленских цеви димензија Ø63 х 5,8 mm и Ø40
х 3,7 mm. Приликом укрштања гасовода са путем и
пругом гасовод је постављен у заштитину челичну цев
димензија Ø159 х 5 mm Ч 1212 дужине 8 m испод пута и
27 m испод пруге;
3. измештање дела постојећих челичних гасовода
(стационаже km 53+831,63 и 54+414,10)
У зони нове железничке станице Бешка
станични колосеци се укрштају са челичним гасоводима
Ø88,9 х 3,2 mm радног притиска 8 bar дистрибутера ЈП
“ИНГАС“ из Инђије :
- Укрштање нове трасе гасовода са пругом је планирано
на стационажи km 53+831,63. Након пражњења и
откопавања гасовода врши се исецање и чеповање
дела постојећег челичног гасовода димензија Ø88,9 х
3,2 mm. У претходно ископан ров поставља се гасовод
од челичних цеви Ч 1212 димензија Ø88,9 х 3,2 mm,
дужине (ситуационо) 203,78 m и врши се његово спајање
са постојећим гасоводом у тачкама исецања. Приликом
укрштања са пругом гасовод је постављен у заштитну
цев димензија 219,1 х 5,9 mm дужине 51 m.
- Укрштање нове трасе гасовода са пругом у зони нове
железничке станице Бешка је планирано на стационажи
km 54+414,10. Након пражњења и откопавања гасовода
врши се исецање и чеповање дела постојећег челичног
гасовода димензија Ø88,9 х 3,2 mm. У претходно
ископан ров поставља се гасовод од челичних цеви Ч
1212 димензија Ø88,9 х 3,2 mm, дужине (ситуационо)
263,06 m и врши се његово спајање са постојећим
гасоводом у тачкама исецања. Приликом укрштања са
пругом гасовод је постављен у заштитну цев димензија
219,1 х 5,9 mm дужине 61 m.
4. измештање дела дистрибутивне гасне мреже у станици
Чортановци
У склопу радова у оквиру станице Чортановци
неопходно је изместити део дистрибутивне гасне мреже.
Како у границама плана није могуће због карактеристике
терена извршити ово измештање, предвиђено је да
надлежни дистрибутер ЈП “ИНГАС“ из Инђије изврши
реконструкцију, односно доградњу гасне мреже на
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погоднијем терену о трошку Инвеститора.
*** Правила уређења у заштитном појасу гасовода
На местима где је постојећи гасовод у колизији
са трасом пруге, неопходно је изместити га на прописано
одстојање. У заштитном појасу гасовода није дозвољено
градити стамбене и друге објекте:
• 3,0 метара лево и десно од трасе у коју се полаже - за
челични гасовод
• минимално 1,0 метар лево и десно од трасе у коју се
полаже - за полиетиленски гасовод
2.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Општи концепт озелењавања деонице пруге
Стара Пазова - Нови Сад, на територији општине
Инђија, дат је у складу са карактером предела кроз који
пруга пролази, у који она као вештачка творевина треба
да се уклопи.
У пределу предодређеном за пољопривреду,
где осим заузимања земљишта и физичког пресецања
простора, пруга нема друге негативне утицаје који
би евентуално могли да се санирају зеленилом,
озелењавање је потребно извести првенствено ради
обезбеђења и стабилизације трупа пруге. То ће се
постићи успостављањем трајног травног покривача на
косинама усека и насипа, унутар пружног појаса.
Насипе
новоформираних
денивелисаних
укрштаја пута и пруге, озеленети групацијама шибља
које ће имати и декоративни и заштитни карактер,
са функцијом везивања земљишта на формираним
косинама.
У реону насеља, где се јавља проблем повећаног
нивоа буке са зонама различитог степена угрожености,
озелењавање извести тако да се заштите стамбене и
радно- индустијске зоне, што ће користи углавном као
допуна знатно ефикаснијим техничким мерама заштите,
са циљем постизања позитивног психолошког ефекта. У
зависности од расположивог простора применити садњу
пузавица уз ограде, подизање дрвореда или компактног
зеленог појаса, густог склопа који би у извесној мери и
сам редуковао ниво буке. Нарочито је важно у систем
градског зеленила уградити овакав појас на потезима где
није предвиђена друга врста заштите.
Озелењавање слободних површина станица и
стајалишта извести у складу са природним условима,
карактером локације, садржајима у зони стајалишта
и његовој околини. Слободни простор уз приступне
путеве озеленети масивима различитих категорија
садног материјала, уз примену линеарног зеленила на
појединим потезима. Композиционо решење треба да
је слободних, природних форми, а примењени биљни
материјал богатог колорита и различитих хабитуса.
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ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ

Железнички саобраћај представља еколошки
прихватљив, економски исплатив и енергетски
најефикаснији вид копненог саобраћаја. Побољшањем
инфраструктуре и возног парка железнички саобраћај
постаје пример тзв. “зеленог саобраћаја”, јер најмање
загађује природу, енергетски је најефикаснији,
најбезбеднији, заузима најмање земљишта за
инфраструктуру.
Највеће могућности примене енергетске ефикасности у
ЈПЖС су у областима:
1. Потрошња електричне енергије
- за вучу возова
- ван вуче
2. Потрошња течних горива
Највећа је потрошња дизел горива за вучу
и маневарске локомотиве, као и дизела и бензина за
друмска возила. Заједничко за потрошњу електричне
енергије и течних горива. неопходно је створити добар
систем мерења и бележења који се исказује у утрошеним
киловат-часовима за електричну енергију и литрима за
течно гориво.
3. Могућности примене енергеске ефиксности у осталим
областима:
- коришћење енергије из обновљивих и одрживих извора
- побољшати праћење потрошње воде
За побољшање
неопходно је:

енергетске

ефикасности

1. смањити потрошњу укупне активне енергије:
- избегавање вожње празног воза (пун воз је
најоптималнији начин превоза путника и робе);
- избегавање дугог задржавања воза у станицама и
депоима (кад није у покрету, енергија потребна за
осветљење, грејање и вентилацију путничког воза
износи 25% од укупне потрошње);
- ефикасан ред вожње (управљање оптерећењем);
- еко-вожња;
- набавка нових возних средстава који поседују системе
за побољшање енергетске ефикасности (рекуперативно
кочење);
- изградња другог колосека за главне пруге
2. и прекомерне реактивне енергије:
- увођење нових техничко–технолошких система
(дефинисање услова код набавки нових уређаја са већим
степеном искориштења, утврђивање степена корисности
енергетских постројења, доношење одговарајућих
норматива за одржавање објеката, постројења и уређаја,
као и за потрошњу електричне енергије);
- модернизација електровучних постројења;
- компензација реактивне енергије (могућност преноса
веће количине активне енергије, смањење индуктивне
струје и губитака у преносној мрежи, смањење падова
напона и побољшање карактеристика у преносној
мрежи).
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За побољшање енергетске ефикасности
неопходно је:
1. Извршити енергетску ревизију зграда и објеката
(побољшање топлотне изолације зграда и објеката,
прелазак на централизоване системе за грејање, хлађење
и вентилацију);
2. Уградња фото ћелија са сондом за перонску и станичну
расвету;
3. Увођење ЛЕД технологије у сигналној техници и
спољној и унутрашњој расвети;
4.
Са
надлежним
дистрибуцијама
уговорити
најповољнији тарифни став и испитати могућност
обједињавања мерења;
5. Извршење наложених мера из Наредбе Генералног
директора број 187/2009–542 од
25.12.2009. године
Енергетска
ефикасност
изградње
посматраног подручја у границама Плана постиже
се. електрификацијом железничке пруге, подизањем
уличног зеленила, позиционирањем објеката према
климатским аспектима, и уколико постоје услови,
изградњом објеката на бази алтернативних и обновљивих
извора енергије.
Повећање енергетске ефикасности и карактера
одрживости грађевинског фонда на посматраном
подручју подразумева. енергетску санацију постојећег
фонда и изградњу нових капацитета ниске потрошње
енергије по принципима одрживе градње.
Енергетска санација
Представља скуп потребних активности у циљу
побољшања енергетских карактеристика у постојећим
зградама. Она обухвата методу обнове зграда по
принципима ниско- енергетске (пасивне) архитектуре,
а у циљу повећања енергетске ефикасности путем
њене уштеде, тј. смањења потрошње енергије, као и
унапређење укупног унутрашњег комфора у зградама.
Изградња
енергије

нових

капацитета

ниске

потрошње

Нове објекте пројектовати тако да захтевају
минималну потребу за енергијом користећи потенцијале
локације и да буду максимално енергетски ефикасни
применом адекватних концептуалних решења.
Примена адекватне оријентације објекта и
његових функција, одговарајуће конструкције фасадних
зидова, подова, таваница, кровова и прозорских отвора,
омогућавају значајно умањење енергетске потрошње.
Одрживост подразумева минимално потребну
енергију која ће се уградити у објекат, сагледану кроз
производњу, набавку, транспорт и уградњу материјала,
као и примену материјала који ће бити могуће поново
користити или рециклирати након истека употребе
објекта.
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Мере
за
побољшавање
енергетских
карактеристика објекта не смеју да буду у супротности
са захтевима као што су приступачност, рационалност
и намеравано коришћење објекта.
2.8. ЕВИДЕНТИРАНИ ЗАШТИЋЕНИ ДЕЛОВИ
ПРИРОДЕ И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
2.8.1. Заштићена природна добра
У циљу очувања и заштите природних добара
у истраживаном коридору железничке пруге Стара
Пазова-Нови Сад, а на основу услова издатих од стране
Покрајинског завода за заштиту природе (број 03-1007/2
од 25.10.2010 и 03-1525/2 од 18.09.2014.) евидентиране
су следеће значајне природне вредности: заштићена
природна добра, еколошки коридори и станишта строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака,
животиња и гљива.
Заштићена природна добра
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плодишта и сл.
Стални и привремени водотоци и њихове
долине представљају еколошке коридоре. Они повезују
природна станишта унутрашњости Бачког лесног
платоа. Проходност ових еколошких коридора је од
приоритетног значаја за очување биодиверзитета
региона.
Влажне ливаде и замочварени терени који се
налазе непосредно уз пругу представљају природна
станишта острвског типа, на којима су присутне и
бројне, законом заштићене, врсте животиња.
Пруга прелази преко културног предела,
измењеног под утицајем човека. Дуж пруге је остало
свега неколико локалитета, која су станишта природних
реткости флоре и фауне.
Регистрована станишта заштићених и строго
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива

Како траса пруге пролази кроз II и III степен
заштићеног природног добра и како се ради о шумама и
шумском земљишту, то је потребно у складу са Законом
о заштити природе и Законом о шумама утврдити
општи интерес за парцеле преко којих је предвиђена
реконструкција и модернизација пруге.

Регистрована станишта заштићених и строго
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива у
непосредној близини пруге су:
- Пруга прелази преко природних еколошких коридора
који повезују природно добро Национални парк
“Фрушка гора” са поплавним подручјем Дунава и са
средишњим делом сремског лесног платоа.
- Пруга прелази преко јужног дела лесне долине “Поћ
долина” за коју се са севера надовезује “Барбадо”.
Барбадо је један од најбоље очуваних степских енклава
и због тога је од великог значаја за заштиту и очување
биодиверзитета.
- Северни део деонице се пружа између заштићених
делова Националног парка “Фрушка гора” и у
близини Специјалног резервата природе “КовиљскоПетроварадински рит”.

Еколошки коридори

2.8.2. Заштићена непокретна културна добра

Еколошка мрежа јесте скуп међусобно
повезаних или просторно блиских еколошких подручја
која омогућавају слободни проток гена и битно доприносе
очувању равнотеже и биолошке разноврсности. Унутар
еколошке мреже њени делови се повезују природним
и вештачким коридорима. Успостављањем еколошке
мреже обезбеђује се повезивање и очување еколошких
подручја, односно обнављање станишта којима је
нарушено повољно стање, као и очување угрожених
врста.

У циљу очувања културног наслеђа у
истраживаном коридору железничке пруге Стара
Пазова-Нови Сад, а на основу услова издатих од стране
“Покрајинског завода за заштиту споменика културе”
(број 02 и 03-313/6-2010, од 18.11.2010. и 03-313/232010 од 01.09.2014.) као и “Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица”, број 427- 03/2010 од
16.11.2010. извршено је евидентирање свих непокретних
културних добара у границама Плана, као и услови
чувања, одржавања, коришћења и мере заштите.

Еколошки значајна подручја су, између осталих, и:
- подручја типова станишта која су угрожена и ретка на
националном, европском и светском нивоу;
- станишта врста које су ретке и угрожене на
националном, европском и светском нивоу;
- подручја која битно доприносе повезаности популација
биолошких дивљих врста биљака, животиња и гљива
(еколошки коридори);
- миграторни путеви, одмаралишта животиња, природна

Прва зона заштите

Заштићена природна добра региона обухватају
релативно мале површине. Састоје се од мозаика
станишта.
Евидентирано заштићено природно добро на
предметном простору је Национални парк “Фрушка
гора”, док се Специјални резерват природе “Ковиљскопетроварадински рит” не налази у граници Плана, већ у
његовој непосредној близини.

Археолошки локалитети који су евидентирани
на траси пруге или у њеној непосредној околини налазе
се у КО Бешка и КО Чортановци.
КО Бешка
I.

Вишеслојни

археолошки

локалитет

“Чокља”
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(констатовани многобројни налази из праисторије,
антике и средњег века) евидентиран је на излазу из
села, на југозападној перуферији Бешке. Приликом
рекогносцирања терена констатовани су доста ретки
површински налази животињских костију и керамике,
док су налази ломљеног камена знатно чешћи, керамика
је атипична, али се може везати за старије гвоздено доба,
Бесараби група, неколико фрагмената припада средњем
веку.
КО Чортановци
II. Источно од Чортановаца констатован је праисторијски
локалитет, десно од старе пруге.
III. Југоисточно од насеља, на брегу изнад старе трасе
пруге налази се велико енеолитско насеље.
IV. Између Бешке и Чортановаца, на брегу изнад старе
пруге утврђен је вишеслојни археолошки локалитет
(насеље бронзаног доба и касног средњег века).
V. Вишеслојни археолошки локалитет Просјанице
(остаци мањег римског утврђења, римска некропола
и византијски културни слој), простор западно од
стражарнице бр.196, парцела бр. 3327 КО Чортановци.
VI. Приликом рекогносцирања прикупљени су ситни
фрагменти палјених костију
(некропола са спаљеним покојницима), и неколико
фрагмената сарматске керамике.
Друга зона заштите
Зграда железничке станице Инђија евидентирана
је као непокретност под претходном заштитом.
2.9.
МЕРЕ
ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНИХ
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

И

2.9.1. Мере заштите природних добара
- Изградњу или доградњу колосека код станица
потребно је планирати у складу са заштитом станишта
заштићених и строго заштићених дивљих врста биљака,
животиња и гљива.
- Обнављање мостова /пропуста/ за воду или колосека
на назначеним стаништима заштићених и строго
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
неопходно је извршити на тај начин да се обезбеди
пролаз за ситне животиње испод пруге.
- Током коришћења пруге вршити мониторинг
(посматрање морталитета животиња уз пругу). У
случају да се евидентирају и други еколошки коридори
осим горе наведених, потребно је обезбедити прелазе за
ситне животиње постављањем полукружних прелаза,
ради смањења угинућа.
- Водотоци и канали, назначени као станишта природних
реткости, не могу да служе као пријемници отпадних
вода.
- Током планирања осветљења саобраћајног коридора,
моста и приступних путева применити одговарајућа
техничка решења у складу са еколошком функцијом
локације (тип и усмереност светлосних извора,
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минимално осветљење у складу са потребама функције
простора), без коришћења “украсних” светлосних
извора.
- Забрањено је отварање позајмишта и одлагање отпадног
материјала на просторима која су означена као станишта
природних реткости, или у зони утицаја на станишта.
- На стаништима природних реткости и у зони утицаја
на ова станишта забрањено је постављање било каквих
привремених објеката и материјала за потребе радова на
прузи.
- Приликом ископа издвојити хумус и исти користити
за санацију терена након завршетка радова. Вишак
земље из ископа не одлагати на стаништима природних
реткости.
- Током радова на назначеним стаништима заштићених
и строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и
гљива потребно је обратити пажњу на очување природне
вегетације, нарочито зељастог слоја. Код водотокова,
чији мостови служе као прелаз животиња под пругом,
потребно је сачувати и ниску жбунасту вегетацију на
обалама водотока која усмерава кретање животиња
према прелазу.
- У целој дужини пруге, осим мостова преко водотокова
који су назначени као еколошки коридори, неопходно
је одржавање насипа пруге отклањањем жбунасте
вегетације са две стране насипа пруге у ширини од
најмање 10 метара ради смањења страдања животиња
на прузи.
- Приликом подизања зелених површина, потребно је
избегавати примену страних врста, које су се наподручју
Војводине доказале као инвазивне.
- За одлагање чврстог отпада користити контејнере који
обезбеђују изолацију отпадних материја од околног
простора.
- Мазиво и гориво потребно за снабдевање механизације
неопходно јет ранспортовати, депоновати и њима
руковати поштујући при том мере заштите прописане
законском регулативом.
- У случају акцидентног изливања загађујућих материја
на простор станишта природних реткости или у зони
утицаја, загађени слој земљишта мора се хитно отклонити
и исти ставити у амбалажу која се може празнити само
на, за ту сврху, предвиђеној депонији, изван природних
станишта. На место акцидента нанети нови, незагађени
слој земљишта. Услове за ревитализацију терестричних
и акватичних станишта тражити од “Покрајинско
гзавода за заштиту природе”.
2.9.2. Мере заштите непокретних културних добара
У коридору пруге Стара Пазова–Нови Сад, на
подручју општине Инђија, утврђени су следећи услови
чувања, одржавања, коришћења, као и мере заштите
културних добара за потребе израде Плана детаљне
регулације.
Прва зона заштите
У КО Чортановци због непосредне близине
археолошког
локалитета
Михаљевачка
шума-
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“Просјанице” који је категорисан као културно добро
од великог значаја и евидентираних археолошких
локалитета који се налазе у обухвату Плана или у
његовој близини одређене су следеће мере заштите:
- Обавезно је вршење константног археолошког надзора
током извођења земљаних радова приликом изградње
трасе пруге од стране стручне службе “Завода за заштиту
споменика културе у Сремској Митровици”;
- Обавезно је извршити истраживање евидентираних
археолошких локалитета који улазе у обухват Плана, а
који су угрожени изградњом пруге;
- На основу члана 110. Закона о заштити културних
добара, Инвеститор је дужан да обезбеди средства за
истраживања, заштиту, чување, публиковање и излагање
добара која уживају претходну заштиту, а која се открију
приликом изградње инвестиционих објеката, према
програму и предрачуну за археолошка истраживања;
- Забрањује се неовлашћено копање, одношење камена
и земље, као и прикупљање археолошког материјала са
евидентираних налазишта;
- Забрањује се складиштење материјала и стварање
депонија на евидентираним археолошким налазиштима,
- Инвеститор је дужан да благовремено, најкасније
30 дана пре почетка пријави овом Заводу извођење
земљаних радова.
Друга зона заштите
За железничку станицу Инђија доносе се следеће
техничке мере заштите:
- Предметни објекти морају се чувати у аутентичном
изгледу, габаритима и материјалима.
- Не дозвољава се промена намене објеката.
- Дозвољава се изградња нових објеката на предметној
парцели станице, односно заштићене околине, на
удаљености од минимално 10 m од наведених објеката
и то не на страни ка колосецима, а према условима
надлежног Завода за заштиту споменика културе.
- Дозвољава се изградња нових објеката спратности до
П+2, на страни наспрам предметних објеката у односу
на трасу пруге и то на минималној удаљености од 20 m.
- За предметне објекте дозвољена је адаптација, санација
или рестаурација у целини или појединих делова који
представљају функционалну целину.
- Обавезно обновити оригиналан изглед станице, према
условима надлежног Завода за заштиту споменика
културе.
- Комуникацијске везе између колосека и станичних
зграда за путнике морају бити испод земље.
- Не дозвољава се изградња комуникација у виду
мостова.
- На удаљености од 50 m није дозвољено складиштење
штетних и запаљивих материја.
- За све објекте је обавезно прибављање појединачних
мера заштите.
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2.10. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТА ИЗ ДРАВЉА ЉУДИ И
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА,
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
2.10.1. Мере за заштиту животне средине
Полазећи од чињенице да свака људска
делатност изазива поремећаје природне средине, као и да
при томе није могуће у потпуности искључити опасност,
односно осигурати потпуну заштиту од загађивања
ваздуха, тла, површинских и подземних вода, предлажу
се следеће мере и поступци, како би се ризик свео на
најмању могућу меру.
Мере заштите загађења ваздуха
Експлоатацијом пруге (Београд)-Стара ПазоваНови Сад-Суботица-Државна граница, деоница. Стара
Пазова-Нови Сад која је електрифицирана, не нарушава
се битно квалитет ваздуха у посматраном подручју, зато
нису потребне мере заштите.
Мере заштите земљишта, подземних и површинских
вода
Пруга, као линијски објекат, представља
у нормалном режиму одвијања саобраћаја, вид
саобраћајнице која релативно мало утиче на загађивање
земљишта, површинских и подземних вода. Нешто
израженији утицај на квалитет земљишта, подземних
и површинских вода се јавља при третирању корова
хербицидима. Да би се овај утицај свео на минимум
дефинисане су мере заштите од употребе хербицида.
Заштите земљишта при одржавању пруге (од
употребе хербицида)
Овлашћена институција за вршење послова у
области заштите биља, “Институт за заштиту животне
средине” из Новог Сада, је у сарадњи са ЖТП-ом од
1970. године и од њих добија упутства и податке о
врсти, мешавинама и количинама хербицида које су
се у пракси до сада примењивале. Било би пожељно
да се надлежна установа, а у овом случају Институт
за заштиту животне средине, благовремено обавести
о стању или специфичности дате локације. На основу
конкретних података са терена, одговорна установа би
требала да предложи који ће се метод сузбијања корова
применити.
Хемијско сузбијање показало се као
најефикаснији начин уклањања једногодишњих и
вишегодишњих зељастих и жбунастих корова.
Третирање коровске вегетације би могло имати
утицаја на околне агросистеме уколико се извођачи не би
придржавали прописаних упутстава, јер само правилан
одабир активне материје, правилна примена и прописно
одлагање празне амбалаже смањују негативне ефекте
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наминимум.
На непољопривредним површинама третирање
корова се врши једном до два пута годишње у зависности
од ситуације на терену, односно у зависности од тога
која област пружне трасе мора бити ослобођена од
присутних коровских врста и која количина вегетације
се може толерисати.
Третирање се не сме вршити близу засада
воћака (нарочито коштичавог воћа) и дрвореда, као
и на косим површинама са којих може да се спере и
оштети гајене биљке. На третираним површинама треба
спречити приступ домаћих животиња онолико дана
колико је упутством примењеног препарата предвиђено.
Приликом третирања треба поштовати водозаштитне
зоне и спречити контаминацију воде (водотока, бунара,
изворишта воде), третирањем најмање 20 m удаљено од
њих, a 300 m од шумских извора.
Као алтернатива хемијским мерама могу се
применити и физичке методе уклањања корова што
подразумева ручно уклањање, кошење корова пре
плодоношења и примена прегрејане воде односно
водене паре. Физичке методе су безбедније али
теже спроводљиве и мање ефикасне за уклањање
вегетације. При том се мора водити рачуна о економској
оправданости таквог подухвата. Физичке методе могу
бити решење тамо где је ризик од примене хемијских
метода велик.
Мере заштите вегетације
- Приликом ископа издвојити хумус и исти користити
за санацију терена након завршетка радова. Вишак
земље из ископа не одлагати на стаништима природних
реткости.
- Током радова на назначеним стаништима природних
реткости обратити пажњу на очување природне
вегетације, нарочито зељастог слоја.
- Приликом подизања зелених површина потребно
је избегавати примену страних врста које су се на
подручју Војводине доказале као инвазивне: Acer
negundo, Ailanthus glandulosa, Amorpha fruticosa, Celtis
occidentalis, Fraxinus pennsylvanica, Gledichia triachantos,
Licium halimifolium, Parthenocissusins erta, Prunus
serotina, Faloppa japonica.
- По завршетку радова неопходно је деградиране
површине вратити у првобитан положај-култивисати,
а то значи шкарпе насипа затравити, подићи украсно
шибље на појединим деоницама, да то буду аутохтоне
биљке које ће везивати шкарпе насипа.
- Пејзажно обликовање терена дуж пруге, може се извести
употребом разноврсних биљних засада, водећи рачуна о
фенолошким фазама вегетације. Биљни материјал мора
бити биолошки постојан у датим условима, што значи
углавном аутохтон и усклађен са колним простором и
његовом наменом.
- У оквиру заштите постојећих шумских и ваншумских
заједница потребне мере заштите су санитарне сече и
уклањање сувих стабала и прореди у густим изданачким
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шумама. У циљу очувања шумског екосисема сви
радови који се обављају морају се евидентирати (радови
на заштити, гајењу и сечи шума).
Мере заштите фауне
Мере заштите фауне обухватају опште мере
заштите животне средине и посебне мере заштите
фауне. Опште мере заштите фауне подразумевају да у
току извођења радова треба водити рачуна да не дође до
загађивања земљишта, подземних и површинских вода,
јер се ови утицаји индиректно негативно одражавају и
на фауну анализираног подручја. Посебне мере заштите
обухватају потребу изградње пропуста за животиње
(посебно водоземце, гмизавце и ситне сисаре) у
областима значајних природних вредности у складу са
условима Покрајинског Завода за заштиту природе.
Мере заштите од буке
Да би се обезбедили прихватљиви услови за
боравак и рад људи у објектима потребно је извршити
њихову заштиту од буке, односно смањити нивое буке
на законски прихватљиве услове. Као најефикасније
решење издвајају се заштитне конструкције против буке.
Анализом и вишестепеном оптимизацијом броја,
локације и висине зидова добијено је да је за заштиту
стамбених и јавних објеката на прузи Стара Пазова-Нови
Сад на подручју Општине Инђија потребно једанаест
заштитних конструкција против буке укупне дужине
4348 m висине од 2-4 m изнад коте ивице планума.
Мере заштите од вибрација
На основу анализа, симулација, прорачуна и
података прикупљених на терену утврђено је да након
извршене реконструкције и модернизације деонице
Стара Пазова-Нови Сад нису потребне мере заштите
од вибрација. Препоручује се праћење нивоа вибрација
како би се у случају прекорачења дозвољених вредности
адекватно реаговало.
Мере заштите од нејонизујућих зрачења
Заштита од случајног додира делова под
напоном остварена је применом прописних напонских
размака, изолације, заштитних преграда, опоменских
таблица и ознака.
Заштита од кратких спојева у мрежи 25 kV
остварена је дистантном заштитом КМ и прекидачима у
изводним пољима ЕВП.
Заштита од превисоких напона додира и корака
остварена је уземљењем носећих конструкција СПЕВ и
свих осталих металних конструкција поред колосека на
повратни вод КМ у складу са прописима као и поузданим
и брзим искључењем напона у КМ при појави грешке.
Заштита од прекомерне буке и вибрација
остварена је конструктивним решењем опреме која
вибрације и буку ограничава на дозвољену вредност.
Заштита од нестручног руковања обезбеђена је
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организацијом службе за одржавање СПЕВ и применом
одговарајућих упутстава, правилника и приручника.
Опасности од пожара и експлозија су
елиминисане применом стандардних елемената опреме
који нису запаљиви и који не подржавају горење.
Примена електричне вуче на просторима изложеним
експлозивним смешама није дозвољена.
Заштита од електромагнетног утицаја на околне
водове остварена је применом СС уређаја и ТК уређаја
и водова при чијем пројектовању и конструкцији су
предвиђене одговарајуће заштитне мере.
Мере заштите у акцидентним ситуацијама
“Правилником о начину превоза опасних
материја у железничком саобраћају” одређено је да се
превоз експлозивних материја и предмета пуњених
експлозивним материјама врши са железничким
колима са котрљајућим лежајевима на осовинама, са
лимом против варничења који не сме да буде директно
причвршћен за под кола еластичним одбојницима и
тегљеницима.
Чланом 10. овог Правилника предвиђено је
да приликом увршћавања кола товарених опасним
материјама у воз, морају бити испуњени следећи услови,
и то:
1) кола која су означена РИД-листама опасности класе
1, одвајају се најмање једним четвороосовинским или
са двоја двоосовинских штитних кола од кола означених
РИД- листама опасности класе 3, 4.1, 4.2, 4.3, или 5;
2) кола која су означена РИД-листама опасности класе
1 увршћују се испред кола означених РИД-листама
опасности класе 3, 4.1, 4.2, 4.3, или 5.
У једном возу, према истом Правилнику, може
се превозити највише 10 кола у једној групи са РИД
листама опасности класе 1. Ако се у воз увршћује
више таквих група кола, између њих се може уврстити
највише четворо штитних кола. Кола товарена опасним
материјама означена РИД-листама опасности класе
1. одвајају се од локомотиве најмање једним штитним
колима. Под штитним колима у смислу овог правилника,
подразумевају се железничка кола која не носе ни једну
ознаку РИД-листе опасности.
У случају ванредног догађаја насталог при
пријему, превозу или продаји опасне материје овлашћени
железнички радник дужан је да предузме мере прописане
упутством о посебним мерама безбедности при превозу
опасних материја.
Потребно је придржавати се Упутства 171
за превоз опасних материја на ЈЖ , у којем су ближе
одређени превоз и манипулација опасним материјама,
евиденција неправилности у превозу опасних материја
и контрола примене регулативе при овим превожењима.
Овим Упутсвом одређене су и дужности и обавезе
железничких радника који учествују у превозу опасних
материја.
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Овим упутством је предвиђено да све станице на ЈЖ у
којима се манипулише опасним материјама морају бити
снабдевене “интервенцијским цистернама”.
До доласка органа надлежних за интервенције
у случају ванредног догађаја, при превозу опасних
материја, потребно је покушати да се уради следеће:
- ограничи истицање,
- ограничи изливена течност на простор на који се
излила,
- захвати течност која истиче у интервенцијске посуде,
- поставе преграде у потоцима и каналима,
- спречи истицање у цев и водоизворишта и канализацију.
У случају ванредног догађаја при превозу
опасних материја, због кога је дошло до једне од
следећих последица, смрт, тешка повреда или
угрожавање човечијег живота, материјална штета, или
прекид саобраћаја возова, треба поступити у складу са
одредбама Упутства 79 и пословног рада станице.
Уколико је истицање опасне материје већег
интензитета, тако да је сакупљање опасне материје
у интервенцијске посуде немогуће, када неминовно
долази до разливања опасне материје по околини, треба
обавестити:
- општински центар за обавештавање,
- обласно водопривредно предузеће,
- општинску санитарну службу и
- општински штаб цивилне заштите.
У случају ванредног догађаја при превозу
опасних материја већих размера, који има значаја за
ширу јавност, ЖТП мора по пријему обавештења од
шефа станице, да обавести републички орган надлежан
за железнички саобраћај и заједницу ЈЖ, која пак, о томе
обавештава Савезни комитет за саобраћај и везе.
Сви субјекти који превозе опасне материје
обавезни су да се припреме за предузимање мера
и поступака за спречавање могућности настанка и
отклањања хемијских акцидената. Носиоц израде
планова заштите од акцидената у превозу опасних
материја треба да буде руководство предузећа, односно
одговарајући државни органи, управе, општине и др.
Мере заштите становништва
Правилним постављањем опомена и ознака о
опасности кретања пругом (али и њиховим поштовањем
од стране пешака) елиминише се могућност удеса.
Сигнализација на путним прелазима као и примена
савремених решења коловозних конструкција у зони
приближавања и на самом месту преласка пута преко
пруге омогућавају максимално безбедно прелажење
преко колосека свих категорија учесника у саобраћају
(моторна возила, бициклисти, мотоциклисти, пешаци,
запрежна возила). Ово се посебно односи на постављање
порталних заштита које спречавају да се приликом
преласка пруге дође у зону опасности од струјног удара
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контактне мреже. Ова опасност постоји врло често у
случајевима повратка трактора и запрежних возила
натоварених високим товарима сена.
Мере за заштиту животне средине
детаљније су обрађене у оквиру Стратешке процене
утицаја на животу средину.
2.10.2. Мере заштите од пожара
Активности које се односе на мере заштите од
пожара морају бити у складу са одредбама следећих
законских норми:
- Закон о заштити од пожара (“Сл.гласник СРС”,111/09,
20/15);
- Правилник о техничким нормативима за приступне
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила
у близини објеката повећано ризика од пожара (“Сл.лист
СРЈ”,8/95);
- Правилник о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења и уређаја од пожара
(“Сл.лист СФРЈ”,74/90);
- Правилник о техничким нормативима за погон и
одржавање електроенергетских постројења и водова
(“Сл.лист СФРЈ”,41/93);
- Правилник о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона
од 1 KV до 400 KV (“Сл.лист СФРЈ”, 65/88 и 18/92);
- Правилник о техничким нормативима за уземљење
надземних електроенергетских постројења називног
напона изнад 1000 V (“Сл.лист СРЈ”, 61/95); и
- Правилник о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења од пренапона (“Сл.лист
СФРЈ” 7/71 и 46/93).
2.10.3. Мере од интереса за одбрану земље
Услови и мере од интереса за одбрану земље су:
- Предметна деоница Стара Пазова-Нови Сад по
извршеној реконструкцији треба да испуњава техничке
услове за укрцавање и искрцавање покретних средстава
Војске Србије (средстава ратне технике, гусеничара и
точкаша, инжењерских машина и осталих габаритних
покретних средстава), односно да обезбеди услове за
превожење терета тежине преко 40 тона.
- Утоварне рампе на предметној деоници железничке
пруге морају да омогуће утовар већег броја покретних
средстава и средстава ратне технике који су на
употреби у Војсци Србије, као и да утоварне рампе буду
приступачне и увезане са прилазном путном мрежом.
2.10.4. Услови за обезбеђење приступачности
површинама и објектима јавне намене лицима са
посебним потребама у простору
Овим Планом дају се услови за уређење и
изградњу површина јавне намене (јавних објеката и
јавних површина за које се утврђује општи интерес)
којима се обезбеђује несметано кретање лица са
посебним потребама у простору:
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- Приликом планирања и пројектовања јавних
саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких
потходника у станицама Инђија и Бешка, као и места
за паркирање и других површина у оквиру улица
које користе лица са посебним потребама у простору
придржавати се препорука и смерница из “Правилника
о условима за планирање и пројектовање објеката у вези
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних
и инвалидних лица”, (“Службени гласник РС’’, бр.
18/97) и “Правилника о техничким стандардима
приступачности” (Сл.гласник РС, бр. 46/2013).
- У станицама Инђија и Бешка обезбедити приступ
перонима и потходницима степеништем које може бити
опремљено платформом за хендикепиране. Платформа
треба да прати линију кретања дуж степенишног
крака, односно рукохвата, и поставља се на сопствену
потконструкцију.
- Приликом реконструкције станичне зграде у Инђији,
као и при изградњи нове станичне зграде у Бешкој, у
простору чекаонице предвидети постављање трака од
бразданих плоча, која би означавала правац кретања
слепих и слабовидих лица, до информационе табле.
- Потребно је обезбедити одређен број паркинг-места за
особе са смањеном мобилношћу.
- На спајању тротоара и коловозне конструкције извести
ивичњаке у нивоу за потребе инвалидних лица. У оквиру
тротоара извести наводне траке за лица са специфичним
потребама које воде до свих садржаја у оквиру станичних
комплекса.
2.11. ИНЖЕЊЕРСКО - ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
ИЗГРАДЊЕ
Изведена инжењерско-геолошка истраживања
и испитивања су обухватила. детаљно инжењерскогеолошко картирање терена, истражно бушење са
детаљним картирањем језгра, одабирање и узимање
узорака за лабораторијска геомеханичка испитивања,
стандардно пенетрационо сондирање терена, статичкопенетрационо сондирање терена, геодетско снимање
терена и микролокација истражних бушотина,
геофизичка- геоелектрична и сеизмичка испитивања,
лабораторијска геомеханичка испитивања узорака тла и
стена и стратиграфска палеонтолошка анализа.
На основу ових радова утврђене су морфолошке
карактеристике терена, хидрогеолошка својства
терена, сеизмичност терена, геолошка грађа терена и
инжењерско-геолошка својства терена, на основу чега
су дати геотехнички услови за изградњу пруге и објеката
у границама Плана. За пројектовање пруге и објеката
у функцији пруге свакако су најбитнија инжењерскогеолошка својства терена.
2.11.1. Инжењерско-геолошка својства терена
На терену су запажени савремени инжењерскогеолошки процеси и појаве. Као најизраженији
савремени инжењерско-геолошки процес је колувијални
процес. Ови процеси су изражени од излаза из тунела па

Број 6, страна број 271

Службени лист општине Инђија

до станице Петроварадин, где су издвојена три велика
клизишта. Чортановци, Караш и Ћушилово. Сва три
клизишта су детаљно истраживана у ранијем периоду,
о чему постоји валидна документација. На клизиштима
су уграђени пиезометри и инклинометри који се и сада
осматрају. Oва осматрања указују на неуједначена
померања појединих “блокова” .Померања су у садашњој
фази релативно мала, али перманентна.
За пројектовање трасе пруге, најбитније је
клизиште Чортановци преко кога пролази траса пруге по
изласку из тунела, од km 57+516 – km 58+718,45. На овом
клизишту су уочена блоковска кретања, која су веома
спора, али константна, може се сматрати да је клизиште
примирено. На клизишту се запажају сви морфолошки
параметри (ожиљак, трбух, отсек, ножица и друго)
клизишта. Резултати истраживања овог клизишта дати
су у Главном пројекту - Елаборат о геотехничким
условима изградње пруге Стара Пазова-Нови Сад,
тунел “Чортановци” од km 56+400 до km 57+550
(Саобраћајни институт ЦИП, аутор М.Лолин – 2015.
године).
На овом делу траса пруге пролази објектима,
који ће уједно представљати потпорну конструкцију.
По изласку из тунела предусек ће се штитити са три
батерије шипова све до почетка вијадукта са леве стране
и батеријом шипова са десне стране пруге. Од предусека
траса прелази мостовском конструкцијом. Од предусека
па до km 60+550 траса пруге пролази преко два паралелна
вијадукта. Вијадукт ће бити фундиран на дубоким
темељима- шиповима док се стубови вијадукта штите
шиповима у “V-е” поретку сидреним преднапрегнутим
сидрима, у плиоценским седиментима.
2.11.2. Геотехнички услови за реконструкцију и
изградњу пруге
Геотехнички услови за реконструкцију постојећег
колосека
Као минимална дебљина скидања и делом
пластифицираног и деформабилног материјала усвојено
је, за целу деоницу, 20 cm испод коте тампона, односно
30 cm испод туцаника на делу где тампон изостаје. Ова
минимална дебљина скидања на већој дужини трасе
није идефинитивна.
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материјала, потребно је припремити подтло.
У деловима терена где се усецањем траса
директно ослања на подтло потребно је извести
збијање површинске зоне до 0.5 m која је растрешена
услед ископавања до датих вредности максималне суве
запреминске тежине по Proctor-у. Такође, потребно је
обезбедити равност подлоге и омогућити дренирање
површинске воде како у попречном, тако и у подужном
правцу.
Темељно тло, односно постељица трупа
пруге оствариће се у лесним наслагама и алувијалним
наслагама. Дуж целе трасе неопходно је пре планирања
постељице одстранити хумусни слој (овај слој је
дебљине 0,3m) и заменити га материјалом који ће се
уграђивати у насип. Тачну дебљину скидања одредиће
надзор на лицу места.
Након откривања постељице, на делу лесног
терена, исту је потребно испланирати и извршити
збијање. Уколико вода угрожава ножицу насипа
извршити заштиту ножице каменим набачајем на
темељно тло, па тек након тога извршити даље насипање
камене ситнежи.
На делу трасе која се полаже у алувијону,
неопходно је извршити уклањање хумизираног слоја
дебљине 50 cm.
Геотехничке препоруке за уклапање-проширивање
постојећих насипа
На деловима трасе где је због геометрије нових
колосека планирано бочно проширење постојећих
насипа лево или десно за нове колосеке (новосадске,
шидске, 1.колосек) потребно је извести уклапање
насипа.
Да би се избегло слегање тла, предлог је да се
уклапање изведе степенасто - засецањем старог насипа
од ножице према круни, ради успостављања што боље
везе са старим насипом. Пошто су постојећи насипи
изведени од лесоидног прашинастог материјала из
ископа и локалних материјалних ровова, предлог је да
се доградња изведе истим мaтeријалом.

Обзиром да се у заступљеним материјалима
не могу постићи модули збијености захтевани за
планирани ранг пруге и пројектоване брзине усвојен је
генерално критеријум за нову конструкцију пруге, за све
колосеке 40 cm туцаника, 30 cm тампона и 40 cm замене
материјала-заштитног слоја, што чини конструкцију
укупне дебљине 1.1m.

С обзиром на знатну висину насипа (4-5
m) и планирано уклапање са новопројектованим
насипима, неопходно је постојећу шљаку уклонити,
јер је деформабилна и тешко јеуспоставити добру
везу са проширеним делом насипа. Овај материјал
се евентуално због рационалности може због добре
водопропустљивости, искористити за ниже слојеве
насипа, преко којих ће се у слојевима од по 30 cm
уграђивати лесоидни материјал.

Геотехнички услови за обраду подтла

Геотехнички услови за израду нових насипа

Након скидања хумуса или конструкције
постојећег колосека и слоја пластифицираног

Обзиром на недостатак новије регулативе за
изградњу насипа за пруге, за деоницу од km 36+106 до
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km 48+350 дају се препоручени услови за уграђивање
материјала у насипе из путарских прописа за кохерентне
материјале:
- влажност материјала блиска оптималној (±2%),
- максимална запреминска тежина по Proctor-у		
				
γdмаx > 15,5 kN/m3,
- оптимална влажност по
Proctor-у			
Wopt <25%,
- граница течења		
Wl <65%,
- индекс пластичности		
Ip <30%,
- степен неравномерности
Cu >9,
- садржај органских материја
<10%.
Израду насипа потребно је вршити тек након
обраде и припреме подтла. Збијање материјала потребно
је обавити одабраном механизацијом, од ивица ка
средини насипа илиуз објекте. При томе се за кохерентне
материјале тражи влажност блиска оптималној по
Proctor-у.
Терен који је предмет истраживања од km 48+350
до km 70+200 је углавном у насипима и објектима. Јасно
се могу издвојити два типа терена на којима се врши
насипање, лесни плато и алувијална раван.
На лесном платоу по уклањању хумусног
тла извршити механичку стабилизацију подтла. На
припремљено подтло извршити насипање у слојевима
дебљине 30 cm. Насипање изводити од лесних материјала
из усека. Збијање изводити вибро ваљцима.
Обзиром да се ради о релативно ниским
насипима висине до 3 метра, шкарпе је могуће формирати
у нагибу 1:1,5. Горњу ивицу планума формирати у
двоводном нагибу. На тако припремљен насип извршити
насипање прелазног слоја, који треба да буде изведен од
песка. Овај слој треба да буде 40 cm. Изнад овога слоја
извршити насипање тампона од добро гранулираног
шљунка. Тампон је дебљине 30 cm.
Насипе у алувијону изводити, на следећи начин:
По уклањању хумусног слоја дебљине око 50
cm. разастрети геотекстил 500gr/m2, који треба да спречи
мешање материјала и онемогући расплињавање насипа.
На тако припремљену подлогу извршити постепено
наношење рефулираног песка до слоја дебљине 2 метра.
Након тог наношења сачекати 100 дана да се изврши
консолидација и да порни притисци опадну на 1 kN/
m2. Након тога циклус понављати колико је потребно.
Насипе висине око 5 метара потребно је надвисити за
око 1 метар, а насипе висине око 8 метара за два метра.
Косине насипа обавезно заштитити то јест обложити.
На делу где се траса пруге лепи уз постојећу
потребно је извршити уклањање постојеће конструкције
колосека за око 1,30 метара, мерено од ГИШ-а.
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Геотехнички услови за израду усека /засека/
Сви планирани усеци изводиће се у лесоидним
прашинастим материјалима. Они треба да задовоље
максималне могуће услове збијености и носивости тла
према Proctor -у (CBRmax)).
На делу од km 48+349–km49+000 траса пруге
се изводи непосредно уз постојећу пругу са њене леве
стране. Пруга је пројектована као двоколосечна и биће
изведена у ниском насипу. При изградњи нове пруге,
неопходно је извршити уклањање планума и застора
постојеће пруге за око1,3 метара.
На делу од km 49+000–km 53+700 траса пруге
се изводи у насипу висине до 3 m. Насип извести у
нагибу 1:1,5. Шкарпе насипа обезбедити–хумизирати.
Насипе ниже од 2 метра обавезно заштити каналом за
одводњавање.
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Пошто је граница Плана у већем делу
дефинисана границама јавне намене, правила грађења
ће се односити на јавно земљиште и јавне објекте.
Јавно грађевинско земљиште налази на
територији општине Инђија и обухвата простор
пруге, пружног и путног појаса са свим припадајућим
парцелама и простор за измештање бунара.
У граници Плана није дозвољена:
- изградња или било каква промена у простору
у појасу од 8 m ван грађевинског реона и 6 m у
грађевинском реону од осе крајњег колосека, уколико
није у функцији технологије одвијања железничког
саобраћаја
- изградња или било каква промена у простору у  
инфраструктурном појасу  (25
метара лево и десно од осовине колосека)
- изградња у заштитном појасу гасовода (појас 1 и 3
метра лево и десно од трасе гасовода)
- изградња стамбених и других објеката у појасу
изнад грађевинске линије тунела
- изградња или пренамена објеката на станичном
платоу у станици Инђија, осим у функцији
технологије одвијања железничког саобраћаја.
3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
3.1.1. Површине за саобраћајну инфраструктуру
3.1.1а. Планирано земљиште у функцији железнице
Планирано земљиште у функцији железнице
обухвата подцелине које су у функцији одвијања
железничког саобраћаја:
- Пруга (горњи и доњи строј) и пружни појас
- Станице на прузи
- Постојећа станица у Инђији
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- Планирана станица у Бешкој
- Објекти на прузи (тунел и вијадукти)
- Објекти на прузи - пропусти
- Потпорни зидови и заштитни зидови од буке
Пруга (горњи и доњи строј) и пружни појас
У границама пружног појаса предвидети
реконструкцију и доградњу колосека и перона. Правила
грађења за пругу и пружни појас су:
- Елементи ситуационог плана и уздужног профила
су:
- брзина				
200 km/h
- максимални нагиб нивелете
12,5‰
- дужина колосека за претицање 650 m (750 m)
- полупречник кривине
нормалан за V=200 km/h		
3000 m
нормалан за V=160 km/h		
2000 m
нормалан за V=100 km/h		
700 m
- растојање колосека.
пруга мин.			
4.50 m; (4.20 m)
станични колосеци мин.		
4.75 m
- вертикално заобљење R min = 16000 m (Rmin=0.5V2)
- Елементи попречног профила су:
- слободни профил		
UIC GC
- ширина планума		
12.50 m 			
			
(7.60 m једноколосечна)
- нагиб планума,
једнострани и двострани		
5%.
- колосеци 			
шина Е1 60
- прагови			
бетонски 2.60 m
- дозвољена маса по
осовини				
225 kN
- Горњи стројпруге
- На отвореној деоници предвидети шине типа 60Е1,
тврдоће 260 према ЕН 13674-1 дужине 75 m;
- Бетонски прагови на отвореној деоници су дужине
2,6 m на осовинском растојању од 60 cm и еластични
причврсни прибор за бетонске прагове;
- У станицама за пролазне и претицајне колосеке
предвидети шине типа 60 Е1 тврдоће 260 према ЕН
13674-1 дужине 75 m , бетонске прагове дужине 2,6 m на
осовинском растојању од 60 cm и еластични причврсни
прибор за бетонске прагове;
- У станицама Инђија и Бешка на пролазним и
претицајним колосецима предвидети скретнице типа 60
Е1-760-1.14;
- На осталим колосецима у станицама предвидети шине
типа 49 Е1 тврдоће 260 према ЕН 13674-1 дужине 75 m,
бетонске прагови дужине 2,4 m на осовинском растојању
од 60 cm и еластични причврсни прибор за бетонске
прагове;
- Скретнице су предвиђене на бетонским праговима са
еластичним колосечним прибором;
- На индустријским колосецима. код станице Инђија
предвидети конструкцију горњег строја од шина типа 49
Е1 дужине 75 m на дрвеним праговима са осовинским
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растојањем од 60 cm, у стандардној засторној призми а
веза шине за праг класичним К прибором;
- На индустријским колосецима, колосек ће бити повезан
класичним саставима шина тј. неће бити заварен у ДТШ
( дуги шински трак );
- На свим мостовима, осим на мосту за индустријски
колосек, предвидети шине типа 60 Е1 тврдоће 260 према
ЕН 13674-1 дужине 75 m ,бетонски прагови дужине
2,6 m на осовинском растојању од 60 cm и еластични
причврсни прибор за бетонске прагове;
- Заштитне шине на мостовима и 10,5 m ван моста
су од шина типа 60 Е1 дужине 22,5 m, на том делу су
предвиђени равни бетонски прагови;
- Заштитне шине на мосту и на 5 m испред и иза моста
(где је заштитна шина у правцу су причвршћене за
бетонске прагове преко дуплих подложних плоча;
- Заштитне шине су везане за прагове преко еластичног
прибора;
- Заштитне шине не смеју да се заваре;
- Због великих дилатационих дужина на мостовима
предвидети су колосечне дилатационе справе;
- Предвидети заваривање колосека на целој деоници
у дуги шински трак (ДТШ), осим на индустријским
колосецима и колосецима за девијацију;
- На целој деоници колосек је предвиђен у туцаничкој
засторној призми (осим у тунелу)
- Усеци, засеци и насипи
Труп пруге између објеката чине усеци, засеци и
насипи. Труп пруге пројектовати на основу стандардног
попречног профила, локалних услова, конфигурације
терена, геотехничких услова:
- Према геотехничким условима терена насипе
пројектовати са нагибима косина 1:1.5;
- Предвидети скидање хумуса у слоју од 30 cm на
деловима до тунела “Чортановци’’;
- Насип у алувијону дунава на делу од Керловачких
Винограда до Петроварадина због очекиваних великих
слегања изводити са надвишењем од мин 1 m;
- Насипање је због консолидације потребно извршити
одмах на почетку радова на изради деонице Стара
Пазова - Нови Сад, а насип градити у слојевима дебљине
од 1,0 m са одлежавањем због консолидације;
- косине усека пројектовати су са нагибом 1. 1.5;
- Да би се остварила захтевана збијеност планума
тла испод заштитног слоја (тампона) на насипима од
земљаног материјала предвидети израду прелазног слоја
дебљине 40цм;
- На целој дужини трасе у насипима и усецима
предвидети изградњу заштитног слоја- тампона,
дебљине 30 cm, од шљунковито-песковитог материјала
одговарајућих техничких карактеристика;
- При радовима на подтлу, завршном слоју насипа и
тампонском слоју треба да се постигну вредности
збијености према Упутству 338 ЗЈЖ и техничким
условима
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Станице на прузи
Предвидети реконструкцију и изградњу
комплекса постојеће железничке станице Инђија, и
изградњу нове железничке станице Бешка.
Станица Инђија
- У станици Инђија предвиђено је 8 колосека следеће
намене:
- други и трећи колосек- главни пролазни колосеци
двоколосечне пруге,
- први, четврти и пети колосек- пријемно-отпремни
колосеци за возове за превоз путника,
- шести и седми колосек - пријемно-отпремни колосек
за теретне возове,
- осми колосек - манипулативни колосек;
- Корисне дужине колосека у станици:
- Kd1= 709 m, Kd2= 777 m, Kd3= 873m, Kd4= 601 m
- Kd5= 393 m, Kd6= 332 m, Kd7= 301 m, Kd8= 302 m;
- Предвидети колосеке за повезивање са два постојећа
индустријска колосека - индустријским колосеком
ThyssenKrupp Materials d.o.o. и колосеком “Житосрем”;
- Са десне стране пруге, на страни према Београду,
предвидети извлачњак;
- На страни према Новом Саду предвидети слепи колосек
како би се оставила могућност да се у каснијим фазама
експлоатације колосек на страни Новог Сада продужи у
индустријски колосек;
- За пријем и отпрему путника предвидети два перона, и
сместити их поред првог колосека и између четвртог и
петог колосека;
- Дужине перона 400 m, висина 55 cm од ГИШ-а;
- Ширина првог перона је 4,1 m, ширина другог перона
7,55 m;
- На km 42+814.27, између левог и десног перона,
предвидети изградњу пешачког потходника;
- Приликом адаптације и санације станичне зграде
водити рачуна о условима “Завода за заштиту споменика
културе” из Сремске Митровице;
Потходник (km 42+814,27)
- На km 42+814.27, између левог и десног перона,
предвидети изградњу пешачког потходника;
- Потходник
је
ширине 4.0 m и дужине 66.18
m, корисне висине 2.62 m,
са
приступним
степеништем (габарита 11.60/3.20 са излазима на четири
стране);
- Укупна бруто површина потходника са прилазним
степеништем je П бруто = 382.60 m²;
- У попречном пресеку потходник представља затворен
правоугаони бетонски рам ширине 4.0 m, висине 2.8 m;
- За силазак у потходник, као и за излазак на пероне,
предвидети степеништа;
- Ширина степеништа којим се са стране станице силази
у потходник је 2.5 m, а ширина степеништа за излазак
из потходника на супротној страни од станице је 4.0 m.
Степенишни краци за излазак на перон 2 су ширине 2.4
m;
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- Изнад степеништа планирати надстрешнице које се
ослањају на зидове око степеништа;
- Пад пода потходника у подужном (0.2%), и у попречном
правцу (1%);
- Ограду степеништа поставити на висини 1.10 m од
завршне коте газишта;
- Надстрешнице над степеништем за силазак у
потходник, пројектовати од челичних профила;
- Предвидети могућност постављања клизне платформе
за транспорт лица са хендикепом. Платформа прати
линију кретања дуж степенишног крака, односно
рукохват, и поставља се на сопствену потконструкцију;
- Расвета - линијски постављена на плафон дуж
потходника, док је на излазима постављена на бочне АБ
зидове;
- Предвидети одговарајући систем информисања
путника у потходнику.
Станица Бешка
- Станицу Бешка пројектовати као претицајну станицу
која има два пролазна колосека, два претицајна колосека
и два штитна колосека;
- На пролазним колосецима
испреди иза станице
пројектовати просте колосечне везе;
- Корисне дужине колосека у станици су: Kd1=760 m,
Kd2=827 m, Kd3=827 m, Kd4=760 m;
- У станици предвидети два извлачњака корисне дужине
по 55 m на првом и четвртом колосеку који служе за
заштиту улазних путева вожње;
- За пријем и отпрему путника предвидети два перона уз
пријемно-отпремне колосеке
(први и четврти);
- Димензије перона: дужина 220 m, ширина 4 m и висина
55 cm од ГИШ-а;
- Пероне повезати потходником на стационажи km
54+004.39;
- За приступ станичном платоу предвидети изградњу
приступно гпута;
- Предвидети изградњу станичне зграде на стационажи
km 54+032.04;
- Предвидети изградњу грађевинских објеката за
електрификацију пруге-објекта за ПС/ПСН на km
53+885.00 и објекта за СС и ТТ на km 54+061.47.
Станична зграда (km 54+032.04)
- Објекат станичне зграде - приземан објекат класичног
типа;
- Висина објекта од најниже коте терена (кота 142.75)
+7.25 m;
- Усвојена кота приземља ±0.00 (142.75);
- Укупна нето површина приземља - 194,24 m²;
- Укупна наткривена површина - 236,23 m²;
- Просторије у приземљу: ветробран ка станичном
платоу, ветробран ка перону, хол, чекаоница, ходник
за путнике, женски тоалет за путнике, тоалет за лица
са смањеном мобилношћу, мушки тоалет за путнике,
благајна, канцеларија за отправника возова, канцеларија
за шефа станице, ходник за запослене, чајна кухиња,
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тоалет за запослене, помоћна просторија;
- Конструкција објекта - армирано бетонска просторно
рамовска конструкција;
- Фасадни зидови - гитер блокови, спољашња обрада
силикатна опека;
- Преградни зидови - удвојене гипс картонске плоче
на одговарајућој потконструкцији, завршна обрада
полудисперзивном бојом или керамичким плочицама;
- Кровни покривач - бибер цреп;
- У целом објекту поставити спуштене плафоне;
- У објекту предвидети подно грејање;
- Завршна обрада подова - гранитна керамика;
- У простору чекаонице поставити траке од бразданих
плоча која ће означавати правац кретања слепих и
слабовидих лица, до информационе табле;
Потходник (km 54+004.40)
- Ширина потходника 4 m и дужина 36,55 m;
- Предвидети два једнокрака степеништа за излаз на
пероне ширине 3 m;
- Под потходника има пад у попречном правцу (1%),
према линијској решетки;
- Завршни архитектонско-занатски радови потходника
предвиђају завршну обраду пода, зидова, степеништа,
постављање рукохвата (степенишне ограде) и
надстрешнице над улазима у потходник;
- Надстрешнице над степеништем за силазак у потходник
пројектовати од челичних кутијастих профила;
- Предвидети кров симетричног облика који ће одводити
воду на две стране у хоризонталне, као и вертикалне
олуке;
- Предвидети могућност постављања клизне платформе
за транспорт лица са хендикепом;
- Осветљење потходника предвидети помоћу надградних
светиљки које се монтирају на плафон потходника.
Грађевински објекти за електрификацију пруге
Зграда за СС и ТТ (km 54+061.47)
- Објекат СС и ТТ је приземни објекат лоциран на
станичном платоу на растојању од 8.37 метара од осе
првог колосека;
- Улаз у објекат оријентисати према станичној згради;
- Укупна нето површина просторија - 84.90 m²;
- Укупна бруто површина просторија - 108.50 m²;
- Кота пода - ±0.00 (143.23);
- Просторије у приземљу: улаз, рачунска просторија,
напојно, батерије - АКУ, СС и ТТ, ТТ уређаји, техничка
просторија;
- Просторије у згради за СС и ТТ у које ће се сместити
нова опрема за СС морају се изградити у складу са
погонским условима које захтева ова врста опреме;
- Спратна висина - 3,80 m;
- Статичка конструкцијa објекта - армирано - бетонска
просторно рамовска конструкција;
- Кров - четвороводни, кровни покривач - челични
пластифициран раван лим на дрвеној кровној
конструкцији;
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- При материјализацији објекта применити трајне и
технолошки савремене материјале;
- Зидови треба да буду изграђени од таквог материјала
да би се остварила нужна звучна и топлотна изолација;
- Врсте зидова - зидани зидови, носећи гитер блок,
унутрашњи зидови фасадног сендвича и поједини
унутрашњи зидови као и зидови од пуне опеке,унутршњи
зидови у свим просторијама;
- Облоге и завршне (ентеријерске) обраде зидова - кисело
отпорне керамичке плочице у просторији за АКУ, СС и
ТК батерије, до висине плафона и полудисперзивна или
дисперзивна боја;
- Подови - „пливајући“, на армирано бетонским плочама
на тлу;
- Завршна обрада подова - кисело отпорне керамичке
плочицеу просторији за АКУ, СС и ТТ батерије и винил
поду СС и ТТ просторијама;
- Таваница - крстаста армирана бетонска димензијад =16
cm;
- У оквиру електронске поставнице потребно је одвојити
просторије оставе и опреме за напајање.
Зграда за ПС/ПСН (km 53+885.00)
- За смештај опреме ПС предвидети зграду са три
просторије: постројење од 25 kV, командну просторију
и просторију за смештај аку-батерије;
- Габаритне мере објекта су 5.35 m x 7.45 m;
- Укупна нето површина објекта - 32.62 m2
- Укупна бруто површина објекта - 48.50 m2
- У висинском погледу објекат има две целине: једна
је просторија за постројење 25 kV чија је чиста висина
мин. 6.70 m и мах 7.71 m, а друга просторија за команде
и просторија за команде чија је висина од мин. 3.06 m
до 3.64 m;
- Вертикална конструкција - носећи зидови од пуне
опеке;
- Кровни покривач - трапезасти челични противпожарни
сендвич лим;
- Обрада подова у просторијама у зависности од
технолошких захтева;
- Спољна обрада зидних површина и столарије по избору
пројектанта.
Грађевински објекти за потребе погонског снабдевања
тунела Чортановци
Погонскe станица 1 (km 56+371.00)
Погонскe станица 2 (km 57+586.00)
• Објекат погонске станице 1 лоцирати на платоу уз
улазни порталу у леву тунелску цев железничког тунела
Чортановци, на km 56+371.000;
• Објекат погонске станице 2 лоцирати на платоу уз
излазни портал железничког тунела Чортановцинаkm
57+586.00km;
• Правила грађења за објекте погонских станица 1 и 2:
- Објекат - приземни,зидани, димензија 9.51 x 9.66 m;
- Укупна бруто површина објекта - 85.60 m²;
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- Објекат конципирати тако да има главни улаз са
тремом и ветробраном, одакле се ходником приступа
просторијама за смештај електроенергетских постројења
и просторији за одлагање мањих резервних делова;
- Електроенергетски део објекта се састоји из просторије
за смештај енергетског трансформатора снаге 630kV,
непосредно постављеног одељења за смештај
високонапонских и нисконапонских постројења,
просторије за смештај постројења УПС и просторије у
којој се налазе разводни ормани. Уз ову просторију је и
просторија за смештај дизел агрегата;
- Објекат је снабдевен и просторијом за одлагање
ситнијих резервних делова;
- Свим просторијама осим просторије за смештај
разводних ормана и просторије за одлагање
резервних делова омогућити независан директан улаз
споља;
- Све отворе димензионисати за несметан унос опреме;
- Конструкција - унутар правоугаоног растера формирани
су армиранобетонски стубови димензија 20x20 cm који
су повезани армирано-бетонским гредама;
- Међуспратна конструкција тавана највећег расопона
3.80 m;
- Полумонтажна таваница типа ЛМТ- 40 ослоњена на
подужне фасадне зидове и унутрашњи подужни зид;
- Кров - четвороводан са нагибом од 20º;
- Кровна конструкција - дрвена, кровни покривач челични пластифициран раван лим;
- Фасадани зидови - гитер блокови дебљине 20 cm;
- Унутрашњи зидови - гитер блокови дебљина 20 cm и
опека дебљине 12 cm;
- Завршна обрада фасаде - малтерисање продужним
малтером у дебљини од 3 cm и завршно бојење фасадном
акрилном бојом;
- Све подове у објекту пројектовати на тлу;
- Завршна обрада подова - на хидроизолованим
пливајућим плочама дебљине д= 20 cm;
- Врсте подних облога прилагодити технолошким
захтевима просторија;
- Услед потребе за обезбеђењем међупростора за вођење
инсталација и за њихово несметано одржавање, у овим
просторијама применити подигнуте подове: просторија
за ВН и НН, просторија за УПС, просторија за разводне
ормане и део ходника између просторије за УПС и
просторије за разводне ормане;
- У просторији за смештај енергетског трансформатора и
у просторији за смештај дизел агрегата као подну облогу
употребити углачану цементну кошуљицу у дебљини од
д= 5 cm;
- У просторији за разводне ормане и просторији за
ВН и НН електроенергетског дела објекта употребити
подигнут ПВЦ под са карактеристикама електричне
проводности;
- У делу ходника између просторије за смештај УПС-а
и просторије за разводне ормане применити подигнут
под. Као завршнu обрадu применити противклизне
керамичке плочице;
- У просторији за смештај постројења УПС-а употребити
под од металних ростова на подконструкцији;
- У делу ходника где није потребан подигнути под и
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просторији за одлагање резервних делова као завршна
обрада пода употребити противклизне керамичке
плочице положене у цементном малтеру;
- Сва врата (спољња и унутрашња) осим спољњих врата
на улазу у просторију УПС-а урадити као браварска са
отварањем у поље;
- На појединим просторијама, у складу са њиховом
наменом, поставити ватроотпорна врата.
Објекти на прузи ( мостови, тунел и вијадукти )
Галерија на km 41+555.18
- Укрштај у два нивоа извести армирано-бетонским
мостом-галеријом сандучастог попречног пресека;
- У поречном пресеку галерија је сандучастог облика
светлог отвора Lо=7.6 m, и дужине 30.63 m;
- Висина слободног профила H≈5,9m;
- Осовински размак колосека двоколосечне пруге је 4,5
m;
- На улазу и излазу у подвожњак, предвидети по пар
управних и паралелних крилних зидова;
- Одводњавање горње плоче постићи преко бетона за
пад, тако да се вода усмерава ка насипу;
- На горњој плочи паралелно са пругом предвидети
канале са поклопцем за СС и ТТ инсталације;
- Са обе стране шидске пруге предвидети ревизионе стазе
са простором за провлачење потребних инсталација и
каблова;
- На обе ивице коловозне плоче, предвидети високе
заштитне ограде;
- Фундирање подвожњака извести плитко.
Вијадукт на km 51+423.25
- Почетак вијадукта пројектовати на km 51+176.10, а
крај вијадукта на km 51+670.40;
- Укупна дужина вијадукта са крилима на крајњим
стубовима 505,10 m;
- У подручју вијадукта, траса двоколосечне пруге мора
бити у правцу, промењивог подужног пада, заобљена
вертикалном кривином радијуса Rv=20.000,00 m и
Tg=180m. Центар вертикалне кривине налази се у km
51+564.32;
- Конструкција вијадукта типска, спрегнута са 12
простих греда распона L=40.0 m, и осовинског растојања
између њих од 1,2 m;
- Све стубове темељити на шиповима;
- Од осовине колосека до унутрашње ивице ограде на
ревизионој стази растојање 4.3;
- Унутрашња ивица стуба контактне мреже 3,0 m од
осовине колосека;
- Армирано-бетонска коловозна плоча у осовини моста
дебљине 32.0 cm, попречни нагиб обострани, ка унутра;
- Сливнике за одвод воде због обостраног пада ка унутра
поставити у осовини моста.
Вијадукт на km 55+665,50
- Мостовска конструкција - серија простих греда са
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дефинисаном дужином;
- Осни размак стубова на средњим распонима л=41,2
m, између стубова 1 и 2 осно растојање 41.05, између
стубова 8 и 9 - 40.6;
- Челични део моста - сандучасти попречни пресек;
- Коловозна плоча - армирани бетон, промењиве ширине;
- Горња површина плоча - у обостраном попречном паду
од 2%;
- Главни носачи - константне висине ребара од 2800 mm;
- Сандук главног носача - укрутити дијафрагмом;
- Лежишта стубова - покретна и непокретна.
Вијадукт на km 59+159.40
Због преласка трасе вијадукта преко дубоког
клизишта и алувијона реке Дунав, у циљу безбедног
провођења трасе, предвидети два паралелна вијадукта
дужине око 3000 m:
- Вијадукте (за леви и десни смер) конструктивно
поделити на шест конструкција, са просечним дужинама
40 + 618 + 644 + 50 + 644 + 50 + 644 + 223 m ≈ 2.913 m
укупно;
- све конструкције су у основи одвојене за леви и десни
смер вожње, са фугом између њих, док су им наглавнице
изнад батерија шипова углавном заједничке;
- Одводњавање коловозне плоче вршити полузатвореним
системом цеви који се спушта низ стубове без
пречишћавања;
- На свим конструкцијама предвидети пешачке стазе
(обострано на једноколосечним конструкцијама), и у
њима оставити цеви за сигнално-сигурносне уређаје, а
на ивичним гредама металне пешачке ограде, висине1,1
m;
- Пешачка стаза је службена, а у оквиру ње предвидети
стубове контактне мреже. Ове стубове поставити са
леве стране левог моста, односно са десне стране десног
моста;
- Стубове анкеровати у бетон коловозне конструкције,
а њихов подужни распоред није условљен одређеним
местима.
Тунел “Чортановци”
Због сложених геотехничких услова на
тунелској деоници са тереном од лесоидних творевина
на површини терена, и са палеозојским глиновитим
седиментима у подини са прослојцима и сочивима
водоносних пескова, морало се усвојити решење са две
одвојене тунелске цеви, свака за један колосек:
- У зони тунелских цеви предвидети осовинскo растојање
колосекаод 22,00 m, а ка порталима смањити до 18,00 m;
- Осовина колосека у зони улазног портала леве цеви
мора бити у правцу;
- Осовина колосека у зони улазног портала десне цеви
мора бити у кривини радијуса R=20.000,00 m;
- Осовина колосека у зони излазних портала обе тунелске
цеви мора бити у кривини, радијуса R=3.500,00 m са
прелазницом дужине L=150.00 m;
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- Нивелета колосека у зони обе тунелске цеви мора бити
у једностраном нагибу од 9.5‰ ка излазном порталу;
- Ширина тунела у висини ГИШ-а 7.51 m, чиме је
омогућено неопходно растојање сигурносне зоне од
осовине колосека, од 3,00 m;
- Ширину сигурносне зоне од 80 cm сместити ка суседној
тунелској цеви;
- Кабловске канале сместити са обе стране колосека;
- Контуру светлог профила тунела дефинисати
кружницом радијуса R=3,70 m;
- У зони улазних и излазних портала предвидети
осигурање предусека и чела ископа;
- Дуж тунела предвидети два попречна пролаза за
евакуацију путника и особља у суседну цев, у случају
несреће или пожара;
- Попречне пролазе сместити на међусобном растојању
од 400.00 m, и обезбедити их противпожарним вратима
и унутрашњим натпритиском;
- Порталну конструкцију формирати засецањем тунелске
цеви у нагибу 1:1, независно од нагиба нивелете;
- Предвидети канал за одвод воде и других евентуално
изливених течности са колосека (од прања уређаја
и површина интрадоса тунелске конструкције,
хаваријских вода од гашења могућих пожара, као и
евакуацију просутих течних терета);
- На излазном порталу предвидети конструкције за
прихватање и контролисано одвођење вода из тунела.
Објекти на прузи - пропусти
У функцији одводњавања трупа пруге
пројектовати мале објекте-пропусте, отвора до 5
m.
Уређење корита каменом облогом у зони објекта
предвидети у продужењу пропуста, на улазу и на излазу.
На траси пруге планирати изградњу више армиранобетонских пропуста:
1. Армирано-бетонски пропуст на km 45+022.36
- Кота ГИШ-а је на 123.58 m;
- Новопројектовани пропуст - типа затвореног рама је
управан, двоколосечан и са надслојем;
- Oтвор конструкције пропуста l0=3.5 m и h0=2.5 m;
- Дужина пропуста управно на пругу 16.10 m;
- Крила на улазу и излазу су управна, типа бетонске каде,
дужине 3.20 m, тако да је укупна дужина објекта 22,50
m;
- Дебљине елемената затвореног рама и бетонске каде су
по d=35.0 cm;
2. Армирано-бетонски пропуст на km 46+123.51
- Кота ГИШ-а на 128.61 m;
- Новопројектовани пропуст - типа затвореног рама је
управан, двоколосечан и са надслојем;
- Отвор конструкције пропуста l0=3.5 m и h0=2.5 m;
- Дужина пропуста управно на пругу 13.10 m;
- Крила на улазу и излазу су управна, типа бетонске каде,
дужине 4.60 m, тако да је укупна дужина објекта 22,30
m;
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- Дебљине елемената затвореног рама и бетонске каде су
по d=35.0 cm;

између трупа две пруге доста стрмији од дозвољеног,
предвидети израду потпорних зидова:

3. Армирано-бетонски пропуст на km 48+317.19

1. Армирано-бетонски зид између десног новосадског
и левог шидског колосекана на делу пруге од km
42+079.18 до km 42+224.18

- Кота ГИШ-а на 137.34 m;
- Новопројектовани пропуст - типа затвореног рама је
управан, двоколосечан и са надслојем;
- Отвор конструкције пропуста l0=3.5 m и h0=2.5 m;
- Дужина пропуста управно на пругу 13.10 m;
- Крила на улазу и излазу су управна, типа бетонске каде,
дужине 4.30 m, тако да је укупна дужина објекта 21,70
m;
- Дебљине елемената затвореног рама и бетонске каде су
по d=35.0 cm.
4. Армирано-бетонски пропуст на km 54+170.00
- Кота ГИШ-а на 142.36 m;
- Новопројектовани пропуст - типа затвореног рама је
управан, четвороколосечан, у нивелети, без надслоја;
- Отвор конструкције пропуста l0=2.0 m и h0=2.0 m;
- Дужина пропуста управно на пругу 26.15 m;
- Крила на улазу и излазу су управна, типа бетонске каде,
дужине 4.30 и 3.7 m, тако да је укупна дужина објекта
34,15 m;
- Дебљине елемената затвореног рама и бетонске каде су
по d=30.0 cm.
5. Армирано-бетонски пропуст на km 55+037.31
- Кота ГИШ-а на 143.25 m;
- Новопројектовани пропуст - типа затвореног рама је
управан, двоколосечан, у нивелети, без надслоја;
- Отвор конструкције пропуста l0=2.0 m и h0=2.0 m;
- Дужина пропуста управно на пругу 13.35 m;
- Крила на улазу и излазу су управна, типа бетонске каде,
дужине 4.30 m, тако да је укупна дужина објекта 20,75
m;
- Дебљине елемената затвореног рама и бетонске каде су
по d=30.0 cm.
6. Армирано-бетонски пропуст на km 56+054.00
- Кота ГИШ-а на 134.93 m главне пруге;
- Новопројектовани пропуст - типа затвореног рама је
управан, двоколосечан, са надслојем од 1.6 m;
- Отвор конструкције пропуста l0=4.5 m и h0=3.0 m;
- Дужина пропуста управно на пругу је 22.70 m;
- Крила на улазу и излазу су коса, типа бетонске каде,
дужине 5,9 m, тако да је укупна дужина објекта 32,80 m;
- Дебљине елемената затвореног рама и бетонске каде су
по d=45.0 cm.
Потпорне конструкције дуж трасе и зидови за
заштиту од буке
Потпорне конструкције дуж трасе
Пошто је пројектовани нагиб лица косине

- Дужина зида L=145.00 m;
- Висина зида H=1.70-1.90 m;
- Круна зида је ширине 0.30 m;
- Лице зида је у нагибу 10:1;
- Темељ зида је висине 40 cm и ширине од 100 – 115 cm;
- Испод зида је пројектом предвиђена уградња
изравнавајућег слоја дебљине 10 cm од бетона МБ10.
2. Насип од армиране земље на месту девијације
атарског пута на km 45+604.51 пруге Стара ПазоваНови Сад
Насип од армиране земље предвидети на месту
девијације атарског пута на km 45+604.51 пруге Стара
Пазова-Нови Сад. Насип извести као најоптималније
решење:
- Укупна дужина насипа је L=345.00 m;
- Насип је променљиве висинеH= 4.50-10.50 m, мерено
од врха до дна насипа;
- Лице насипа је под углом од 45º, чиме се у великој мери
смањује ангажовани простор околног земљишта;
- Код насипа од армиране земље лице косине образовати
обомотавањем материјала испуне геомрежом у
слојевима висине 0.50 m;
- Армирање насипа вршити једноаксијалном геомрежом;
- Испуна насипа мора бити од дробљеног материјала;
- Слојеви се сабијају од Мs min=35-60 MPa.
Зидови за заштиту од буке
Правила градње за изградњу зидова за заштиту
од буке:
- Потребна висина зидова мора бити од 2,50 до 4,00 m
изнад коте ивице планума, на мостовима 2.00 m;
- Предвидети различит начин причвршћивања зидова на
мостовима и на прузи (начин причвршћивања челичних
стубова за конструкцију);
- Зид за
заштиту од
буке на н а с и п у
изводити
монтажом
п р е ф а б р и ко в а н и х
апсорпционих елемената (талпи, транспарентних
талпи);
- Талпе постављати између челичних стубова који стоје
на међусобном осовинском растојању од 4,0 m;
- Конструкције за заштиту од буке које се налазе на
терену пројектовати коришћењем апсорпиционих
материјала, а конструкције које се налазе на мостовима
пројектовати коришћењем транспарентних материјала;
- Сви елементи конструкције за заштиту од буке морају
бити уземљени. Ефикасност система за уземљење за
одабрани систем заштитне конструкције мора бити
верификован од стране надлежне и акредитоване
институције. Испитивање ударне електричне енергије
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мора се провести са ефективном вредношћу од 40 kА у
трајању од најмање 100 ms;
- Звучно-заштитни панели морају имати рок трајања од
најмање 20 година, у коме неће доћи до битних промена
њихових акустичких и неакустичких перформанси;
- Звучно заштитни панели, односно цела конструкција за
заштиту од буке, морају да буду погодне за уградњу на
железничким пругама на којима су највеће допуштене
брзине 200 km/h;
- Код заштитних зидова дужих од 300 m пројектовати
врата, чистог отвора 1,50 m, и врата чистог отвора 3,00
m, код заштитних зидова дужих од 900 m, при чему је
потребно обезбедити прилаз вратима преко рампе или
степеништа са спољне стране зида, уз остале потребне
елементе. Врата отварти ка споља, а кваке на вратима
стављајти са стране колосека.
- Приликом пројектовања конструкција за заштиту од
буке потребно је руководити се одредбама Правилника
о пројектовању реконструкције и изградње одређених
елемената железничке инфраструктуре појединих
магистралних железничких пруга (“Сл. гласник РС”, бр.
100 од 19.10.2012);
- Приликом пројектовања конструкција за заштиту од
буке придржавати се свих важећих правилника, прописа
и стандарда из ове области.
3.1.1б. Путеви и путни прелази
Денивелисани путни прелази
1. Планирана обилазница са подвожњаком на km
40+987.24
Правила градње за планирану обилазницу:
- Ширина коловоза 2x (3,25+0,30) = 7,10 m;
- Рачунска брзина Вр = 50 km/h;
- Попречни нагиб коловоза 2,5% у правцу, а у кривинама
максимум 7%;
- Површинско одводњавање решити површинским
разливањем вода низ косине насипа у одводне јаркове.
Правила градње за планирани подвожњак на km
40+987.24:
- Денивелисани укрштај будуће друмске саобраћајнице
југоисточног крака обилазнице око Инђије и железничке
пруге извести друмским подвожњаком, под углом од око
78º;
- Слободни профил пруге на подвожњаку усвојити у
складу са слободним профилом за електрифицирану
отворену пругу из железничког Правилника317;
- Висина од коте нивелете планиране друмске
саобраћајнице до коте доње ивице конструкције
планираног подвожњака на месту укрштаја мора
износити најмање 4.50;
- Минимално растојање од ивице коловоза друмске
саобраћајнице до најближе ивице конструкције
планираног подвожњака мора износити 1,5 m;
- Конструкцију подвожњака предвидети од армираног
бетона, с тим да колосек буде у туцаничком застору;
- Решење подвожњака дати тако да се омогући несметано
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одвијање железничког саобраћаја за време извођења
радова.
При реализацији планског решења дозвољена
су одступања и корекције техничке природе које могу
настати као последица пројектантских решења у
крајњим фазама израде техничке документације.
Пре израде техничке документације за
изградњу подвожњака, потребно је прибавити
сагласност “Инфраструктуре Железнице” ад.
2. Пешачко - бициклистичко колски подвожњак на
km 42+351.63
- Подвожњак пројектовати са две саобраћајне траке
ширине 2.75 m и обостраним тротоаром;
- Предвидетиширинутротоарасалевестранеод1.0m,асаде
снестране1.5m;
- Висина од коте нивелете друмске саобраћајнице до
коте доње ивице конструкције планираног подвожњака
на месту укрштаја мора износити најмање 4.50 m;
- Нивелету уклопити у постојеће нагибе односно у
пројектовани подужни нагиб из Главног пројекта
изградње коловоза у ул. Саве Ковачевића од ул. Бранка
Радичевића до будућег обилазног пута Инђија;
Коловозну
конструкцију
испредиизаобјекта
пројектовати за лако саобраћајно оптерећење;
- Прикупљање атмосферских вода базирати на прихвату
кишнице попречном линијском решетком на најнижој
тачки проласка испод пруге, одводом у црпну станицу
и препумпавањем у пројектовано упојно поље. Црпна
станица шахтног типа, лоцирана је ван зоне “каде’’.
3. Друмско-пешачки подвожњак на km 43+150.80 државни пут II A реда Р 126
- Граничне елементе ситуационог плана и подужног
профила пројектовати за рачунску брзину Vr = 50 km/h;
- Ситуациони план:
- минимални радијус хоризонталне кривине
					
min R = 75 m
- минималнa дужина прелазнице		
min L = 40 m
- Уздужни профил
- минимални радијус конвексног заобљења
				
min Rvkonv=800 m
- минимални радијус конкавног заобљења min
				
Rvkonk= 900 m
- Саобраћајницу пројектовати са две саобраћајне траке,
ширине 3.25 m;
- Да би се обезбедио прилаз кућама, које се налазе са
леве стране, дуж пута, од Железничке улице, односно
од улице Обилићев венац до пруге, пројектовати колскопешачку стазу;
- Са леве стране пута пројектовати пешачк устазу
ширине 1.5 m кроз објекат;
- Са десне стране пута пројектовати бициклистичкопешачку стазу ширине 2.5 m;
- Нивелету колско-пешачке стазе водити у одговарајућим
нагибима постојеће стазе;
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- Пешачку, односно пешачко - бициклистичку стазу
пројектовати у подужним нагибима од 5% и -5%, са
заобљени вертикалном кривином радијуса Rv=450;
- Поречни нагиб коловоза у правцу износи 2.5%;
- Попречни нагиб стазе је 2%, док је попречни нагиб
колско-пешачке стазе 2.5%;
- Слободни профил за пешаке, односно бициклисте,
мора износити 2.5 m;
- Између коловоза и зида, у објекту, пројектовати
техничку стазуширине0.75 m;
- Подвожњак пројектовати у подужним нагибима од 5%
и -5%, који су заобљени вертикалном кривином радијуса
Rv=900. На местима уклапања у постојећи нагиб од
3,3% и нагиб из Главног пројекта од 0.27% применити
радијус вертикалног заобљења од Rv=800;
- Обезбедити слободну висину подвожњака од 5,00 m;
- На крајевима подвожњак завршити потпорним
зидовима;
- Пројектно решење одводњавања подвожњака базирати
на прихвату кишнице на најнижој тачки проласка испод
пруге, одводом у црпну станицу и препумпавањем у
пројектовано упојно поље. Црпна станица шахтног
типа, лоцирана је ван зоне “каде’’.
4. Улица која повезује улице Бранка Бајића и Каменову
- Пројектовати са две саобраћајне траке ширине 2.75 m и
банкинама од 1 m, и дужином L=127.26 m;
- Саобраћајницу пројектовати са радијусом хоризонталне
кривине од 20 m;
- Поречни нагиб коловоза у правцу 2.5%;
- Максимални попречни нагиб у кривини 4%;
- Нагиб банкине са више стране 4%, а са ниже7%;
- Косине у нагибу 1:1.5.
5. Надвожњак на km 45+604.51 - “атарски пут”
- Како би се остварио денивелисани укрштај пруге и
Атарског пута пројектовати девијацију пута у дужини
од 610 метара;
- Слободни профил саобраћајнице одредити уз
уважавање потреба постојећег и будућег саобраћаја,
обезбеђивања сталне проходности, сигурности у
саобраћају, економичности и заштите околине;
- Пројектована ширина коловоза у правцу је 2 х 3.0 m
= 6.00 m са стабилизованим банкинама ширине 1.00 m;
- Граничне елементе ситуационог плана и подужног
профила пројектовати за рачунску брзину Vr = 40 km/h;
- Ситуациони план:
- минимални радијус хоризонталне кривине min R = 45
m;
- минималнa дужина прелазнице min L= 30 m;
- Уздужни профил:
- минимални радијус конвексног заобљења min
Rvkonv=400 m;
- минимални радијус конкавног заобљења min
Rvkonk=550 m;
- Нагиб нивелете на на возима ка и од надвожњака
износи 4% (∆i=8%);
- Попречни нагиб коловоза у правцу износи 2,5%, а у
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кривинама максимално 7%;
- У циљу безбедности одвијања саобраћаја пројектовати
проширење коловоза у кривини за мимоилажење два
теретна возила;
- Атмосферске воде одводити гравитационо, преко
подужних и попречних нагиба;
- Одвођење воде са моста предвидети преко сливника,
постављених на одговарајућим местима према
нивелацији саобраћајнице и даље цеви спустити низ
стубове и воду одвести на околни терен.
6. Подвожњак на km 49+928.26 - “царски пут”
- Предвидети девијацију локалног пута који повезује
Бешку са Инђијом (“царски пут”) у дужини од 660
метара;
- Пројектована ширина коловоза у правцу је 2х3.25
m=6.50 m са стабилизованим банкинама ширине 1.25 m;
- Гранични
елементи
ситуационог
плана и
подужног профила:
- ситуациони план:
- минимални радијус хоризонталне кривине
					
min R = 75 m
- минималнaдужинапрелазнице		
min L= 40 m
- уздужни профил:
- минимални радијус конвексног заобљења
				
min Rvkonv=800 m
- минимални радијус конкавног заобљења min
				
Rvkonk= 900 m
- Максималан подужни нагиб 4.0%;
- Попречни нагиб коловоза у правцу 2,5%, а у кривинама
максимално 7%;
- Предвиђене банкине у попречним нагибима 6% на
вишој страни коловоза и 7% на нижој страни;
- У циљу безбедности одвијања саобраћаја предвидети
проширење коловоза у кривини за мимоилажење два
теретна возила;
- Прикупљање атмосферских вода базирати на прихвату
кишнице попречном линијском решетком на најнижој
тачки проласка испод пруге и одводом до упојних
бунара.
7. Подвожњак у Синђелићевој на km 52+756.49
- Гранични елементи ситуационог плана и подужног
профила
- ситуациони план:
- минимални радијус хоризонталне кривине
					
min R = 45 m
- минималнa дужина прелазнице		
min L= 30 m
- уздужни профил
- минимални радијус конвексног заобљења
				
min Rvkonv= 600 m
- минимални радијус конкавног заобљења min
				
Rvkonk= 500 m
- Пут пројектовати са две саобраћајне траке ширине 3.25
m, оивичен издигнутим белим бетонским ивичњацима
18/24;
- Подвожњак пројектовати у подужним нагибима од
6%, 0.5% и -6%, са заобљеном вертикалном кривином

Број 6, страна број 281

Службени лист општине Инђија

радијуса Rv=500;
- Нивелету уклопити у постојеће нагибе пута ;
- Са обе стране пута предвидети пешачко-бициклистичку
стазу ширине 2.75 m;
- Попречни нагиб пешачко-бициклистичке стазе 2%;
- Слободни профил за пешаке, односно бициклисте,
мора износити 2.5 m;
Веза 1 и 2
- У циљу успостављања прекинутих саобраћајних
токова, предвидети две нове саобраћајнице “веза 1”, и
“веза 2”;
- “Везом 1” омогућити прилаз ул. Цигларској из ул.
Бранка Радичевића, а “везом 2”
улици Војводе Степе из улице Синђелићеве;
- Укупна дужина “везе 1” 191.10 m, а “везе 2” 209.64 m;
- Улице пројектовати са техничким елементима
хоризонталног и вертикалног плана за рачунску брзину
од Vr=30 km/h;
- “Везу 1” и “везу 2” пројектовати са две саобраћајне
траке ширине 2.75 m и банкинама од 1 m;
- “Везу 1 “ пројектовати у нагибу 0.5% и уклопити у
постојеће нагибе од 0.3% и 1.8%
применити радијусе вертикалног заобљења од 1000 m;
- “Везу 2 “ пројектовати у нагибу од 1.5% и уклопити у
постојеће нагибе од 0.5% и 2.5% и применити радијусе
вертикалног заобљења од 500 m;
- Преко ове две саобраћајнице и новопројектованог
прилазног пута новој станици Бешка, омогућити
приступ пољским путевима у предметној зони и на тај
начин успоставити комуникације које су прекинуте
изградњом пруге;
- Пројектовано проширење у кривини зa “везу 1”, и “
везу 2” предвидети за путнички аутомобил и теретно
возило;
Подвожњак
- Пројектовати подвожњак
обликаз а т в о р е н е
армирано-бетонске
каде
распона Lо=14,60 m, и
дужине 52,60 m;
- У наставку затвореног дела подвожњака, у правцу
улице, са леве и десне стране, у односу на пругу,
пројектовати отворене каде, дужине по 15 m, исте
ширине као затворени део;
- У наставку отворених када, пројектовати потпорне
зидове, између денивелисаних пешачко-бициклистичких
стаза и коловоза, са леве стране пруге 65,0 m, а са десне
60,0 m дужине;
- Пројектно решење одводњавања подвожњака базирати
на прихвату кишнице на најнижој тачки проласка испод
пруге, одводом у црпну станицу и препумпавањем у
пројектовано упојно поље;
- Црпну станицу шахтног типа, лоцирати ван зоне
“каде’’.
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Приступни путеви
Приступни пут станици Инђија (km 42+861.85)
- Паркиралишту приступити из Железничке улице
новопројектованом саобраћајницом укупне дужине од
178.47 m;
- Разграничење саобраћајних токова извести
хоризонталном сигнализацијом;
- Саобраћајницу пројектовати у нагибу од 0.3%, 1.0% и
3.1% и уклопити у подужни нагиб из Главног пројекта
реконструкције ул.Железничке у Инђији од 0.3%;
- Попречни нагиб коловоза 2.5%;
- Саобраћајница мора бити ширине 6.0 m са две
саобраћајне траке по 3.0 m и са банкинама од1.0 m;
- Поред станичне зграде предвидети паркиралиште
са укупно 20 паркинг места (18 места за путничке
аутомобиле и 2 места за инвалиде);
- Дужина паркинг места мора бити 5,0 m, а ширина 2.5
m;
- Уз паркинг предвидети тротоар ширине 2.0 m;
- Поречни нагиби паркиралишта и тротоара 2%;
- Одводњавање саобраћајнице и платоа остварити
затвореним системом кишне канализације.
Приступни пут станици Бешка (km 54+032.03)
- Приступни пут пројектовати у орјентационој дужини
од 768 m;
- Саобраћајницу од постојећег локалног пута Бешка Чортановци одвојити правцем дужине 552 m, а кривином
А=35 и R=50 m приближити станичном платоу;
- Са леве стране према прузи предвидети стајалиште
за такси возила, аутобуско стајалиште и тротоар за
пешачки саобраћај;
- На самом крају саобраћајнице предвидети окретницу
за аутобусе са осовинским радијусом R=14m;
- На стационажи 0+406.805 предвидети прикључак
пољских путева лево и десно
- Ширина локалног пута 6.6 m са банкинама ширине
1 m и попречним нагибом коловоза у правцу 2.5% а у
кривини 3.5%;
- Нагиб косине насипа и усека од 1:1.5;
- Одвођење атмосферске воде са коловоза предвидети
гравитационо - природним отицањем, прекоподужног и
попречног нагиба и банкине до канала тј. косина насипа;
- Са леве и десне стране (местимично), предвидети
сегментни канал за прикупљена вода са коловоза и вода
са постојећег терена (све до стационаже 0+625.00),
одакле ће се каналисати ка цевастом пропусту Ø600 на
km 0+600.00 и даље каналом уз пругу до ретензије;
- Од стационаже 0+625.00 предвидети канал са леве
стране који ће служити за прикупљање воде са коловоза
и околног терена и за каналисање ка каналу уз пругу до
ретензије.
Приступни путеви и плато на улазу у тунел (km
56+100 до km 56+400)
-

Прилаз

улазном

порталу

тунела

Чортановци
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пројектовати као двосмерну саобраћајницу ширине 6
m и дужине 261 m, из улице Дунавска, у непосредној
близини станице Чортановци, до платоа лево од
колосека;
- Плато пројектовати паралелно са левим колосеком,
димензија 30 x17 m;
- Плато нивелетски мора да висину гиш-а;
- Са платоа (преко два путна прелаза у нивоу) омогућити
прилаз платоу између колосека пројектованог до улазног
портала леве тунелске цев и стази пројектованој до
улазног портала десне тунелске цеви;
- Димензије платоа између колосека 45 x14 m, димензије
стазе 30.3 x 2 m;
- Плато и колосеке на улазу у тунел пројектовати у
дубокоm усеку са заштитом од шипова
- Нивелета саобраћајнцие “улаз у тунел” условљена
је прикључком на Дунавску улицу и нивелетом пруге,
односно котама пројектованог гиш-а;
- Предвидети ширину попречног профила од 6.0 m са
обостраниm банкинаmа од 1.0 m;
- Предвидети изградњу привремене девијације локалног
пута док се тунел не изгради и постојећи пут врати у
првобитно стање:
• ширина тог пута је 3.5 м са обостраним банкинама од
0.5 m
• нивелета пута приближна постојећем терену
• усвојена коловозна констукција је 15 cm ДК 0/31 mm и
25 mm ДК 0/63 mm.
Приступни путеви и плато на излазу из тунела (km
57+540 до km 58+000)
У ситуационом плану решење прилаза излазу
тунела Чортановац прилагодити постојећем стању,
планираној двоколосечној прузи и улазно-излазном
порталу тунела Чортановац:
- Прилаз излазном порталу тунела Чортановци
пројектовати као двосмерну саобраћајницу ширине 6
m и дужине 538 m, и наставак постојећег пута преко
постојеће пруге у нивоу, код железничког стајалишта
Дунав-Чортановци, до платоа десно од колосека;
- Ситуационо решење прилазне саобраћајнице платоу
на излазу из тунела Чортановц је условљено положајем
галерије која је пројектована као заштитна конструкција
постојећој прузи (саобраћај на постојећој прузи се
несметано одвија док трају радови на изради тунела и
вијадукта);
- Када се скине колосек на постојећој прузи галерију
користити за пролаз прилазној саобраћајници платоу;
- Плато димензија 50x25 m паралелан је са десним
колосеком, нивелетски прати висину гиш-а;
- Са овог платоа преко два путна прелаза у нивоу
прилазити платоу између колосека пројектованог до
излазног портала леве тунелске цеви и стази која је
пројектована до излазног портала десне тунелске цеви
- Плато између колосека димензија 33.70 m x16.70 m, а
стаза 34.0 m x2.5 m;
- Ширина попречног профила 6.0 m са обостраним
банкинама од 1.0 m;
- Одвођење атмосферске воде са коловоза гравитационо,
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природним отицањем, преко подужних и попречних
нагиба низ косине насипа у обложне и земљане канале;
- На кm 0+034.36 предвидети прикључак постојећег
локалног пута ширине 3 m са обостраним банкинама од
0.5 m и попречним нагибом коловоза од 4%;
- На кm 0+448.57 прикључак „девијација постојећег
пута„ који прелази преко постојеће пруге у нивоу код
железничког стајалишта Дунав-Чортановци;
- Ширина пута - 3.5 m са обостраним банкинама од 0.5
m;
- Девијацију постојећег пута пројектовати између
стубова вијадукта;
- Уздужни профил саобраћајнице пројектовати по
осовини новопројектованог пута;
- Приликом пројектовања нивелете водити рачуна о
висини слободног профила на местима проласка испод
моста;
- На најнижем месту од ГИШ-а до доње ивице
конструкције моста слободна висина је 4.46 m
Паралелни путеви
Паралелни пут од km 45+576 до km 48+026
(стационажа по прузи)
Усвојити ширину коловоза од 2х1.5 m=3.00 m са
стабилизованим банкинама ширине 0.5.
Паралелни пут од km 49+843 до km 49+959
(стационажа по прузи)
Усвојити ширину коловоза од 2х1.5 m=3.00
m, са стабилизованим банкинама ширине 0.5 m.
Одводњавање атмосферских вода решити гравитационо,
преко подужних и попречних нагиба.
При реализацији планских решења дозвољена
су одступања и корекције техничке природе које могу
настати као последица пројектантских решења у
крајњим фазама израде техничк едокументације.
При
изради
техничке
(пројектне)
документације
за
градњу
објеката
у
инфраструктурном појасу као и за сваки продор
комуналне инфраструктуре кроз труп железничке
пруге (цевовод, гасовод, оптички и електронергетски
каблови...) Инвеститор , односно његов пројектант,
је дужан да се обрати Инфраструктури Железница
Србије ад за давање услова за пројектовање, као и
због сагласности на пројектну документацију за
градњу у заштитном пружном појасу у коридору
железничке пруге , а у складу са за Законом о
железници (Сл. гласник РС, бр. 45/13) и Законом о
безбедности и интероперабилности железнице Сл.
гласник РС, бр. 104/13).
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3.1.2. Мрежа и објекти комуналне инфраструктуре
3.1.2.1.
Мрежа
инфраструктуре

и

објекти

хидротехничке

Водоводна и канализациона мрежа
Правила грађења за водовод
- Прикључење на насељску водоводну мрежу
извести према претходно прибављеним условима и
сагласностима надлежног комуналног предузећа и уз
њихово обавезно присуство и упутства;
- Трасе водовода водити у јавним површинама тротоару, где год расположива ширина уличног профила
то дозвољава;
- Уличну водоводну мрежу трасирати по могућству
испод тротоара, на 1 m од ивице коловоза, за државне
путеве ван насеља минимална удаљеност је 3 m од
крајње тачке попречног профила - ножице насипа трупа
пута или спољне ивице путног канала за одводњавање;
- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим
уличним инсталацијама обезбедити заштитном цеви;
- Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што
је могуће мање слепих водова, које обавезно треба
завршити хидрантом;
- На мрежи предвидети потребан број деоничних
затварача, ваздушних вентила и муљни испуст;
- Дубина укопавања је минимум 0,8 m од нивелете
до темена положене цеви, због зоне мржњења
и саобраћајног оптерећења, док се за државне
путеве укрштање предвиђа искључиво механичким
подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни
пут у прописаној заштитној цеви, минимална дубина
заштитне од најниже горње коте коловоза до горње коте
заштитне цеви износи 1,35 -1,5 m;
- Прикључак од уличне цеви до водомерног шахта
урадити са цевима пречника усклађеног са хидрауличким
прорачуном и пројектовати га искључиво у правој
линији, управно на улични цевовод. Не дозвољавају се
никакви хоризонтални нити вертикални преломи на овој
деоници;
- Укрштања са каналима извести у заштитној цеви
положеној минимум 0,5 m испод дна регулисаног канала;
- Све водоводе до којих може допрети дејство мраза
заштитити термичком изолацијом;
- Шахтове (окна) за водомере градити од материјала који
су за локалне прилике најекономичнији (опека, бетон,
бетонски блокови) са ливено-железним поклопцем на
врху;
- Шахтове који леже у зони подземне воде треба
заштитити од продора воде одговарајућом изолацијом;
- Кућни прикључак извести у слоју (мин. 5 cm) песка,
на делу кућног прикључка испод саобраћајнице
затварање рова предвидети шљунком. Прикључак се
не сме изводити без надзора представника надлежне
комуналне куће. Све до тада постојеће прикључке на
локацији потребно је, уз обавезан надзор, ставити ван
функције и блиндирати;
- Сва укрштања са другим инсталацијама изводити
поштујући минимално дозвољена растојања од спољних
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ивица цевовода, а нарочито на местима шахтова
(минимално хоризонтално растојање од водоводне
мреже је 1.0 m а вертикално 0.5 m) уз овавезан надзор
представника надлежне комуналне куће.
- Уколико се, приликом извођења радова, пронађу
неевидентиране водоводне цеви, треба одмах обавестити
надлежну комуналну кућу ради предузимања даљих
мера на његовој заштити или евентуалном измештању
и евидентирању. Уколико дође до оштећења водоводне
мреже и губитка због неиспоручене воде корисницима
све трошкове сноси Инвеститор.
Правила грађења за канализацију
- Прикључење на насељску канализациону мрежу
извести према претходно прибављеним условима и
сагласностима надлежног комуналног предузећа и уз
њихово обавезно присуство и упутства;
- Максимална дужина пројектованог прикључка је
15.0 m, с тим да је гранични ревизиони силаз (ГРС) у
припадајућој парцели (на 1.5 m од регулационе линије,
а ако се поклапају регулациона и грађевинска линија
ГРС пројеjектовати у објекту уз обезбеђење приступа за
одржавање). За веће дужине прикључка неопхподне су
консултације са надлежном комуналном кућом;
- Уколико није могуће гравитационо одвођење вода
из објекта или дела објекта, предвидети њихово
препумпавање, тако што се пројектује прекидна комора/
шахт за умирење (прелазак на течење са слободном
површином) пре ГРС;
- Уличну канализациону мрежу трасирати у јавним
површинама;
- Температура воде која се испушта у градску
канализациону мрежу не сме прећи 40оC. За отпадне
воде из топлотне подстанице пројектовати расхладну
јаму;
- Трасу канализације ван насеља мора пратити сервисна
саобраћајница, која омогућава приступ возилима
надлежног ЈКП задуженом за одржавање мреже;
- Приликом полагања канализације водити рачуна о
прописаним минималним растројањима до других
инсталација;
- Минимални пречник уличних канала за кишну и општу
канализацију не сме бити мањи од Ø300 mm, за фекалну
канализацију Ø250;
- Пречник канализационог прикључка не може бити
мањи од Ø150 mm;
- Изван зграде цеви канализације морају бити укопане
минимално 0,8 m испод терена;
- Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да
буде 0,5 m изнад дна отвореног канала у који се уливају;
- У правцу тока воде не сме се ни код једне врсте
одводника вршити прелаз из шире цеви у ужу;
- Дубина укопавања је минимум 0,8 m од нивелете
до темена положене цеви, док се за државне путеве
укрштање
предвиђа
искључиво
механичким
подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни
пут у прописаној заштитној цеви, минимална дубина
заштитне од најниже горње коте коловоза до горње коте
заштитне цеви износи 1,35 -1,5 m;

Број 6, страна број 284

Службени лист општине Инђија

- 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;
- Прикључење дренажних вода од објекта извршити
преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног
ревизионог силаза;
- Прикључење гаража, сервиса и других објеката који
испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина и
друго, вршити преко таложника и сепаратора масти и
уља, пре ГРС;
- Укрштања са каналима извести у заштитној цеви
положеној минимум 0,5 m испод дна регулисаног канала.
Правила за регулисање водотока
- Код траса нерегулисаних делова водотока, потребно
је спречити изградњу објеката у водном земљишту,
као и градњу без претходно обезбеђених хидролошкохидрауличких подлога, прорачуна, студија и комплетне
техничке документације;
- Уређење обала вршити без интервенција на промени
тока и извршити подзиђивање каменом самообала које
се могу обрушити;
- На деловима регулисаних деоница водотока, са
насипима или без насипа, са обе стране корита оставити
појасеве ширине минимум 3 m за потребе прилаза и
инспекцијских стаза, на којима се не сме ништа градити;
- Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза
преко водотока одредити тако да доње ивице
конструкције имају потребан зазор;
Поток Патка
Поток Патка на овој локацији пресеца постојећу
трасу а низводно се укршта са чортановачким каналом.
Предвидети облагање корита водотока каменом
облогом у цементном малтеру где треба обухватити и
постојеће земљано корито 5 m низводно од постојећег
пропуста на локалном путу.
Карактеристике регулисаног корита потока у
профилу укрштања са трасом железничке пруге су:
- Корито трапезног попречног пресека ширине у дну
b=1,50 m;
- Нагиби косина канала 1:1,5;
- Подужни пад дна потока орјентационо 0,5%;
- Висина корита орјентационо h=1,0 m;
- На почетку и крају канала поставити стабилизационе
прагове.
Канал (Чортановац) за одводњавање
На деоници између вијадукта и новог тунела,
насип пруге прелази преко постојећег канала за
одводњавање којим су се скупљале прибрежне воде пре
уласка у постојећи тунел (који се напушта).
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Правила за изградњу канала:
- Хидрауличким прорачуном одредити потребне
димензије канала;
- Новопројектовану трасу канала водити паралелно са
ножицом насипа нове пруге;
- На узводном и низводном крају, новопројектовани
канал уклопити упостојећи;
- Корито ширине канала у дну орјентационо b=0,80 m.
Правила за изградњу објеката у зони водозахвата
Пошто траса пројектоване пруге пролази кроз
водозахват, тј. зону у којој се налазе бунари који су део
система водоснабдевања насеља Инђија, неопходно
је применити мере заштите на потезу пруге у зони
изворишта:
- Предвидети изградњу отворених земљаних канала,
обострано у односу на пругу;
- Канали морају имати постављену геомембрану на
0,5 m дубине у односу на пројектовано дно, која би
онемогућавала продор контаминирајућег материјала у
подземље;
- Пре испуштања воде у реципијенте (отворене
водотокове) предвидети третман у сепараторима
минералних уља;
- Обезбедити испуштање у реципијенте која мора бити
контролисано, преко изливних грађевина, у којима је
омогућено заустављање истицања у случају хаваријских
ситуација и појаве загађења.
- Забрањено је просипање отпадних вода, вода од
прања саобраћајних површина и осталих површина на
простору у утврђеним зонама заштите;
- Забрањено је било какво депоновање отпада у зонама
санитарне заштите;
- Неопходно да се обезбеди несметан приступ свим
објектима водоснабдевања;
- Поштовати услове које је доставио ЈКП Водовод и
канализација из Инђије, бр.59 од 13.01.2010.године и
услова бр.2116 од 16.09.2010.године.
У зони непосредне заштите (зона I), ужој зони
санитарне заштите (зона II) и широј зони санитарне
заштите (зона III) потребно је придржавати се
Правилника о начину одређивања и одржавања зона
санитарне заштите изворишта водоснабдевања (“Сл.
гласник РС”, бр. 92/2008) који прецизно дефинише
услове изградње у овој области.
Зона непосредне заштите (зона I) формира
се на простору изворишта, непосредно око конкретног
водозахватног објекта. Ова зона се ограђује ради
спречавања неконтролисаног приступа људи и
животиња. Ограда обухвата растојање од најмање 10
m од конкретног објекта (бунара) уколико у објекту
бораве стално запослене особе, односно 3 m уколико
исте не бораве. У овој зони се не могу градити или
употребљавати објекти и постројења, користити
земљиште нити вршити друге делатности, ако то
угрожава здравствену исправност воде на изворишту.
Улаз у ову зону је предвиђен само за лица која су
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запослена у надлежном предузећу (водоводу), а границе
ове зоне се на терену обележавају видљивим ознакама.
Ужа зона санитарне заштите (зона II)
се односи на конкретан водозахватни објекат и
њен простор, који не може бити мањи од 50 m од
водозахватног објекта. У овој зони се не могу градити
или употребљавати објекти и постројења, користити
земљиште нити вршити друге делатности, ако то
угрожава здравствену исправност воде на изворишту.
Шира зона санитарне заштите (зона III)
се односи на подручје водозахвата и простор ове зоне
према Правилнику не може бити мањи од 500 m од
водозахватног објекта. Уовој зони се према истом
Правилнику, не могу градити или употребљавати објекти
и постројења, користити земљиште нити вршити друге
делатности, ако то угрожава здравствену исправност
воде на изворишту.
3.1.2.2. Мрежа
и
инфраструктуре

објекти

електроенергетске

Правила градње за измештање, заштититу или
реконструкцију свих надземних и подземних
електроенергетских водова који су у колизији са
поменутом пругом
Измештање, заштититу или реконструкцију
свих надземних и подземних електроенергетских
водова који су у колизији са поменутом пругом,
потребно је извршити у складу са условима надлежних
електродистрибутивних организација и важећим
прописима и то, пре свега:
- Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенрегетских водова називног напона
од 1kV до 400 kV” (“Сл.лист СФРЈ” број 65/88.год. и
“Сл.лист СРЈ”, бр. 18/92), и
- Законом о железници (Сл.гласник РС, бр.45/13).
Далеководи који не задовољавају одредбе
“Правилника о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона
од 1kV до 400 kV” (тачке 38 и 39, чланови од 197 до 218)
и Закона о железници (Сл. гласник РС 45/13), морају се
реконструисати.
Укрштање
водовима

са

надземним

електроенергетским

Приликом укрштања или паралелног вођење
надземних водова потребно је придржавати се следећих
прописа:
- Сигурносна висина вода од горње ивице шине за
електрифициране пруге мора бити 12,0 m;
- Удаљеност стуба од најближе железничке шине мора
износити 15,0 m;
- Употреба дрвених стубова није дозвољена;
- У распону укрштања вода није дозвољено настављање
проводника и заштитних ужади, а изолација мора бити
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механички и електрично појачана. У затезном пољу
укрштања дозвољена су највише три носећа стуба;
- Угао укрштања не сме бити мањи од 45°, с тим што
се, изузетно, може смањити до 30° за водове називног
напона од 35 kV и више;
- Највеће напрезање на затезање (хоризонтална
компонента), које у проводнику настаје у најнеповољнијим
условима, мора се у односу на нормално дозвољено
напрезање материјала према члану 20. Правилника
смањити, и то за електроенергетске водове називног
напона до 50 kV нa 2/3, a зa електроенергетске водове
нaзивног нaпонa већег од 50 kV нa 85%;
- При троструком нормалном додатном оптерећењу
мора се проверити да напрезање проводника у тачки
учвршћења не прелази вредности зазетног дозвољеног
напрезања материјала према члану 20 овог Правилника.
Реконструкцију далековода који не задовољавају
услове из горе поменутог Правилника извести на
следећи начин:
- Демонтирати постојеће стубове и далеководну ужад
у укрштајном распону, а поставити нове одговарајуће
челично-решеткасте стубове потребне висине и
потребне удаљености од пруге;
- Реконструкцију надземних водова 20 kV и 0,4 kV
на местима укрштања са пругом извести заменом
постојећих стубова у укрштајним распонима новим
крајњим стубовима на прописаном растојању од пруге;
- Предвидети каблирање надземних водова у укрштајним
распонима;
- На делу укрштаја са пругом каблове провлачити кроз
ПВЦ цеви.
Укрштање
мрежом

са

подземном

електроенергетском

Приликом извођења грађевинских радова на
реконструкцији, модернизацији и изградњи предметне
двоколосечне пруге посебну пажњу треба обратити на
постојеће укрштаје са кабловским водовима називног
напона 20 kV и 1 kV и у складу са тим поштовати следеће
смернице и препоруке:
- Каблови морају бити положени прописно у кабловску
канализацију од непроводног материјала, односно ПВЦ
цеви на месту укрштаја са постојећом електрифицираном
железничком пругом;
- На месту укрштаја са новим колосецима каблове
механички заштитити полагањем сечене јувидур цеви
преко њих и заливањем “мршавим“ бетоном;
- Све радове у близини каблова вршити ручно или
механизацијом која не изазива оштећења изолације и
оловног плашта;
- Канале и цеви треба поставити тако да се кабл може
изместити без раскопавања доњег строја железничке
пруге;
- Кабловски вод мора да пролази најмање на 1,0 m испод
горње ивице железничких шина;
- Положај кабловског вода на месту укрштања треба
видљиво обележити ознакама бетона или камена;
- При извођењу електромонтажних радова предузети
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потребне мере безбедности као што је уземљење са
спајањем на кратко свих проводника у безнапонском
стању;
- Електроенергетске каблове полагати на зеленим
површинама поред саобраћајница и пешачких стаза или,
уколико зато нема могућности, испод пешачких стаза;
- Дубина полагања каблова не сме бити мања од 1,0 m;
- Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од
темеља објеката и 1,0 m од саобраћајница;
- При укрштању са саобраћајницом кабловски вод мора
бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања треба
да буде што ближи 90°;
При
паралелном
вођењу
енергетских
и
телекомуникационих каблова најмање растојање мора
бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,0 m
за каблове напона преко 10 kV. Угао укрштања треба да
буде 90°;
- Паралелно полагање електроенергетских каблова
и цеви водовода и канализације дозвољено је у
хоризонталној равни, при чему хоризонтално растојање
мора бити веће од 0,5 m;
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла
изнад или испод цеви водовода или канализације;
- При укрштању електроенергетских каблова са
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити
веће од 0,30 m, а при приближавању и паралелном
вођењу 0,50.
Правила за изградњу стубних трафостаница 25/0,23
kV
При изградњи стубних трансформаторских
станица потребно је придржавати се следећих смерница:
- Стубне трансформаторске станице монтирати на
носећу конструкцију од стубова контактне мреже са
спојним елементима од стандардних челичних профила;
- Удаљеност стубне ТС мора бити приближно 4,0 m од
осе крајњег колосека;
- Простор који је потребно обезбедити због израде
уземљења трафо-станице, мора бити приближно 3,0 m
x4,0 m.
Правила за изградњу трафостанице 20/0,4 kV
При изградњи трафостанице 20/0,4 kV у
железничкој станици Бешка потребно је придржавати се
следећих смерница:
- Трафо-станицу у железничкој станици Бешка
предвидети у зиданом објекту (у овом зиданом објекту,
поред трафо-станице предвидети смештај сигналносигурносних и телекомуникационих постројења).
- За цео технички објекат обезбедити простор приближно
11,0 m x 14,5 m;
- У оквиру самог објекта предвидети простор за
постројење трафо-станице приближних димензија
5,3 m x4,0 m;
- За улаз у просторије трафо-станице обезбедити
приступни пут ширине приближно 3,0 m.
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Правила за изградњу jавног осветљењa
Приликом изградње јавног осветљења потребно
је придржавати се следећих прописа:
- Осветљење железничких станица предвидети на
стубовима који се постављају на перонима, поред
приступних саобраћајница на платоу железничке
станице или поред крајњих колосека на удаљености
приближно 6,0 m;
- Светиљке за осветљење саобраћајница поставити на
стубове расвете поред саобраћајница на минималном
растојању од 1,0 m од коловоза, а на међусобном
растојању до 40,0 m и ван колских прилаза објектима;
- За расветна тела користити расветна тела у складу са
новим технологијама развоја;
- Тачан распоред, врста расветних тела, висину и тип
стубова одредити главним пројектом;
- За потребе осветљења тунела планирати осветљење за
одржавање тунела (радно осветљење) и противпанично
осветљење;
- Планирати осветљење приступних саобраћајница са
платоима.
Правила
за
изградњу
електроенергетске
инфраструктуре за потребе тунела
За потребе напајања електроенергетских
потрошача тунела планирати изградњу одговарајуће
електроенергетске инфраструктуре:
- За основно напајање предвидети одговарајући број
трансформаторских станица 20/0,4 kV,
довољног капацитета за напајање предметних
потрошача;
- Објекте трафо-станица лоцирати тако да падови
напона до крајњих потрошача буду у оквиру дозвољених
граница;
- Трафо-станице опремити у свему према важећим
стандардима и према препорукама Електропривреде
Србије;
- Трансформатор треба да одговара стандардима за
енергетске трансформаторе (SRPS N.H1.001-019 и SRPS
N.H1.041-052);
- Мерење потрошње електричне енергије предвидети
према условима надлежне електродистрибуције
(Електродистрибуција Рума);
- Напојне водове до самих трафо-станица извести
према условима надлежне електродистрибуције
(Електродистрибуција Рума);
- Трасу напојних водова усагласити са постојећим и
планираним подземним инсталацијама;
Укрштање
електроенергетских
каблова
са
телекомуникационим кабловима, водоводним и
канализационим цевима, топловодом и другим
подземним инсталацијама, извести према важећим
прописима;
- За потребе резервног напајање електроенергетских
потрошача на објекту предвидети одговарајући број
агрегатских јединица, довољног капацитета;
- За потрошаче на објекту са потребом за беспрекидним
напајањем, предвидети уређај беспрекидног напајања
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UPS;
- Систем беспрекидног напајања мора бити опремљентзв.
bypassswitch-em, за потребе сервисирања UPS уређаја;
- За потребе електроенергетског развода на нивоу
тунела планирати кабловске носаче и енергетске нише
за смештај разводних ормана;
- Разводни ормани напајају се кабловима са
карактеристикама FE 180/E90;
- Планирати и сервисне ормане на одговарајућем
међусобном растојању дуж самих тунелских цеви, за
потребе сервисног одржавања тунелске деонице.
Предвидети напајање следећих тунелских
подсистема:
- Осветљење - планирати осветљење за одржавање тунела
(радно осветљење), противпанично осветљење у тунелу
и осветљење платоа са приступним саобраћајницама.
Осветљење
приступних
саобраћајница
извести
светиљкама које се постављају на стубовима.
Кабловски развод за напајање противпаничног
осветљења у тунелу треба да буде кабловима са
карактеристикама FE 180/E90. Предвидети довољан број
разводних ормана за заштитном опремом и опремом за
управљање осветљењем.
- Вентилација и контрола дима у тунелу - напојни
каблови вентилатора FE 180/E90. Предвидети довољан
број разводних ормана за заштитном опремом и опремом
за управљање вентилацијом.
- Хидрофорско постројење - у склопу електромоторног
развода
постројења
користити
каблове
са
карактеристикама FE 180/E90. Предвидети довољан број
разводних ормана са опремом за напајање и заштиту, и
опремом за управљање хидрофорским постројењем.
- Грејни каблови - Предвидети довољан број разводних
ормана за опремом и опремом за напајање и заштиту, и
опремом за управљање грејним кабловима.
За повратни вод и уземљење тунела код
електрифициране железничке пруге, потребно је
предвидети одређене мере ради обезбеђивања повратног
пута струје вуче кроз земљу, уземљења тунела, и
изједначење потенцијала.
Правила за изградњу контактне мреже
Изградњу контактне мреже извести према
следећим смерницама:
- Компензовани возни вод 25 kV називног пресека Cu
150 mm2, за брзине вожње од 120 km/h до 200 km/h;
- Контактни проводник од тврдо вученог бакра;
- Носеће уже од бронзе;
- Висина контактног проводника од ГИШ-а, нормална
5500mm, мин. 5000mm,мах.6500 mm;
- Системска висина нормална 1400 mm - на отвореној
прузи, 1000 mm- у преклопима и изнад скретница;
- Носећа конструкција КМ као поцинковани челичнорешеткасти конзолни стубови од 2U профила, са
испуном од округлог челика и као крути портали од 4L
профила, са испуном од L профила или округлог челика;
- Темељи носећих конструкција од бетона МБ15

Уторак 21. фебруар 2017.

- Типска решења повратног вода и уземљења радити
према Општем пројекту и каталогу елемената КМ на ЈЖ.
3.1.2.3. Мрежа и објекти електронских комуникација
При
полагању
телекомуникационе
инфраструктуре потребно је придржавати се следећих
прописа:
- Целокупну ТТ мрежу градити у складу са важећим
законским прописима и техничким условима;
- Трасе постојећих оптичких и мрежних каблова
задржати, ако су у појасу тротоара или у зеленој траци
улице, а не угрожавају локацију других планираних
објеката;
- ТТ мрежу градити подземно;
- Каблове који секу пругу на различитим стационажама и
који су угрожени грађевинским радовима, неопходно је
заштити тако што се планира ископ рова испод најнижe
коте пруге, постављање заштитиних цеви, увлачење
каблова, евентуално настављање, мерење параметара
каблова и испитивање функционалности;
- Планирана ТК окна међусобно повезати цевима Ø110;
- На свим местима укрштања пруге са новим коловозом
испод бетонских и асфалтних путева потребно је
планирати полагање цеви за пролаз инсталација, како би
се избегла накнадна раскопавања;
- Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8 m,
односно 1,0 m (оптички кабл);
- ТТ мрежу полагати поред саобраћајница на растојању
најмање 1,0 m од саобраћајнице или поред пешачких
стаза. У случају да се то не може постићи, ТТ каблове
полагати испод пешачких стаза;
- Ако улица нема тротоар каблове полагати на 0,5 m од
регулационе линије;
- При укрштању са саобраћајницама каблови морају
бити постављени у заштитне цеви, а угао укрштања
треба да буде 90°;
- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација
морају се задовољити минимална прописана растојања
заштите;
- При паралелном вођењу са електроенергетским
кабловима најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове
напона до 10 kV и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;
угао укрштања мора бити 90°;
- При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и
канализације, вертикално растојање мора бити веће од
0,3m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m;
- Забрањено је сађење биљака чији корен има дубину
већу од 1,0 m на удаљењу мањем од 5,0 m од осе гасовода
и у појасу заштите оптичког кабла;
- Базне радио станице се могу постављати на јавним
слободним површинама или на одговарајућем објекту;
- Јавне телефонске говорнице могу се постављати на
местима где постоји могућност полагања прикључног
кабла и где је фреквенција људи велика;
- За полагање каблова потребно је обезбедити простор
у тротоарима постојећих или планираних улица или у
путном земљишту, на дубини од 1,0 m, док се за државне
путеве укрштање предвиђа искључиво механичким
подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни
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пут у прописаној заштитној цеви. Mинимална дубина
заштите од најниже горње коте коловоза до горње коте
заштитне цеви износи 1,35-1,5 m;
- Све заштитне цеви и окна у којима се полажу водови
извести благовремено при изградњи саобраћајница.
3.1.2.4.
Мрежа
инфраструктуре

и

објекти

термотехничке

При полагању гасовода радног притиска до 16
bar потребно је придржавати се следећих прописа:
- Постављање гасних инсталација вршити у свему према
важећој законској регулативи и техничким стандардима
и нормативима;
- Цевовод полагати на дубину укопавања од мин. 0,8 m;
- Линија дистрибутивног гасовода мора бити положена
у тло на дубину од 0,6 – 1 m, на растојању 1 m од ивице
коловоза;
- Ако се гасовод укршта са саобраћајницом, онда се
полаже у заштитну цев, односно канал- ширина појаса
који заузима гасовод је по 1,0 m од осе цеви;
- Гасовод водити минимум 1,0 m одивице путног појаса;
- Најмање растојање цевовода од свих укопаних
инсталација мора бити 0,2 m;
- Постојећа укрштања гасовода са саобраћајницом
додатно се обезбеђују са заштитним цевима,
заштитним каналима, плочама и дефинишу техничком
документацијом;
- Планирана укрштања гасовода са саобраћајницом
обезбеђују се заштитиним цевима тако да се горња
нивелета заштитне цеви поставља минимум 1,35 m од
нивелете коловоза или ако је неповољније 1,0 m испод
одводних јарака саобраћајнице;
- Трасу цевовода водити најкраћим путем;
- Траса цевовода мора остати трајнo приступачна;
- Гасни прикључак завршити на приступачном месту
главним запорним цевним затварачем, који може да се
угради непосредно по уласку у зграду или ван ње (у
прикључном ормарићу или у зидном ормарићу);
- Мерно-регулациони сет не сме се постављати унутар
објекта, на места где нема природне вентилације;
- Мерно-регулациони сет мора бити удаљен од
електричног ормарића минимално 1,0 m;
- Мерно-регулациони сет мора бити удаљен од отвора на
објекту минимално 1,0 m мерено по хоризонтали;
- На месту укрштања челичних гасовода Ø88,9х3,2 mm
са трасом пруге гасоводе поставити у челичну заштитну
цев Ø219,1х6,3 mmна дубини најмање 1,5 m мерено
од горње ивице прага па до заштитне цеви. Дужина
заштитних цеви износи 50 m;
- Месни полиетиленски гасовод Ø32х3 mm на месту
укрштања са пругом мора се поставити у челичну
заштитну цев Ø40х3,7 mm на дубини најмање 1,5 m
мерено од горње ивице прага па до заштитне цеви.
Дужина заштитне цеви износи 40 m.
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Вредности минималних прописаних растојања
гасовода у односу на укопане инсталације дате су у
следећој табели:
Табела бр.7 Минимална дозвољена растојања при
укрштању и паралелном вођењу
минимална
дозвољена растојања
други гасовод
водовод, канализација
ниско и високонапонски електро
каблови
телекомуникациони
каблови
водови хемијске
индустрије и
технолошких флуида
бетонски шахтови и
канали
високо зеленило
темељ грађевинских
објеката
локални путеви и
улице

0,2 m
0,2 m

паралелно
вођење
0,6 m
0,4 m

0,3 m

0,6 m

0,3 m

0,5 m

0,2 m

0,6 m

0,2 m

0,3 m

-

1,5 m

-

1,0 m

1,0 m

0,5 m

укрштање

Удаљеност гасовода од стубова електричне
расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора
бити мин. 1 m.
3.1.3. Правила за међусобно
инфраструктурних система

усаглашавање

Основна
правила
за
усаглашавање
инфрастуктурних система спровести у складу са
одредбама важећих закона, подзаконских аката и
техничких прописа. Они одређују међусобни однос
инфраструктурних система у простору, односно њихово
трасирање и паралелно вођење кроз заједнички коридор,
уз обавезно уважавање правила функционисања и
заштите сваког појединачног система, што подразумева
рационални приступ у коришћењу земљишта у коридору
3.1.4. Правила за озелењавање
На целокупном простору неопходно је подизање
зеленог заштитног појаса који ће раздвајати железничку
пругу од околних намена. Треба га формирати од
вегетације различите спратноси, a високо дрвеће
потребно је садити према условима железнице, на
дозвољеној удаљености одколосека, и за зоне заштите
пруге.
Ободом грађевинских парцела за железницу
и путеве формирати линијско зеленило, а у станичним
комплексима озелењавање ускладити са партерним
решењем. Уз саобраћајне коридоре применити све
врсте садница отпорних на загађења, а слободне зелене
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површине затравити смешом трава отпорном на гажење.
Потребно је придржавати се Техничких
норматива којима се прописују удаљеност дрвећа и
шибља од одређених инсталација.
Табела бр.8 Дозвољена растојања дрвећа и шибља од
инфраструктурних водова
врста
инфраструктуре

дрвеће
/удаљеност у
метрима/

шибље
/удаљеност
у метрима/

електроенергетика

до 2,5 m

до 0,5 m

водовод

до 1,5 m

-

канализација

до 1,5 m

-

гасовод

до 1,5 m

-

ТТ мрежа

до 1,0 m

-

Дрвеће садити на удаљености 4,5-7,0 m од
објеката, a 2,0 m од коловоза. Саднице треба да буду I
класе, минимално 4 године старости.
Поред железничке пруге, а нарочито у близини
видних железничких сигнала, забрањено је садити
високо дрвеће и постављати знакове, ознаке, изворе
светлости који дају обојену светлост или било које друге
направе које бојом, обликом и светлошћу или на други
начин отежавају уочавање железничких сигнала или које
могу довести у заблуду железничке раднике у погледу
значења железничких сигнала (Закон о безбедности у
железничком саобраћају).
Станица Инђија
- У циљу повећања функционалности и естетског
доживљаја новопројектовано зеленило комбиновати
садњом садница високих лишћара, високих четинара,
са групимичном садњом средње високих лишћара,
украсног лишћарског, зимзеленог шибља, перенским
садницама, живе ограде и травњака, које заједно
дају неопходно засенчење, обогаћујући просторну
организацију око железничке станице.
- Приликом израде травњака предвидети хумусирање
земљишта у слоју од д=20 cm, као неопходну меру
мелиорације терена, а пре садње садница и подизање
травњака;
- Минимална бруто површина за зеленило 800,00 m²;
- Минимална површина под украсним шибљем 40,00 m²;
- Минимална нето површина за израду травњака 700,00
m²;
- Приликом израде главног пројекта, за станични
комплекс у Инђији потребно је дати прецизан избор и
количину дендролошог материјала и његов просторни
распоред;
3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
осталог

На површинама које се налазе у категорији
земљишта (становање и пољопривредне
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површине) због формирања инфраструктурног појаса
(25 метара лево и десно од осовине колосека) забрањена
је изградња објеката који нису у функцији одвијања
железничког саобраћаја.
У зони изнад тунела забрањена је изградња
стамбених и других објеката, док се постојећи објекти
задржавају. Дозвољена је санација и адаптација
постојећих објеката.
Постојећу катастарску парцелу број 3627
задржати у постојећим границама и наменама, уз
обавезно задржавање постојећег саобраћајног приступа
из Железничке улице. Ова парцела се налази у осталом
грађевинском земљишту (није предмет експропријације).
4. УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
Измена и допуна плана детаљне регулације,
реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне
пруге Београд-Нови Сад-Суботица-граница Мађарске,
деоница Стара Пазова-Нови Сад на подручју општине
Инђија представља план за спровођење кроз поступак
издавања свих потребних докумената и основ за
спровођење јавног интереса, односно поступка
експропријације. У даљем спровођењу ће се на основу
података из Плана формирати парцеле јавног земљишта
у оквиру којих ће се вршити реализација целокупног
планског решења.
Због захтева да се пруга изгради уз одвијање
саобраћаја предвиђена je фазна реализација према
фазама из техничке документације. Дозвољено је
динамичко преклапање фаза приликом реализације
планских решења.
При реализацији планских решења дозвољена
су незнатна одступања и корекције техничке природе
које могу настати као последица пројектантских решења
у крајњим фазама израде техничке документације.
Ступањем на снагу овога Плана у свему ће се
примењивати правила из овог Плана.
Ступањем на снагу овога Плана, у његовом
обухвату престају да важе следећи планови: План
детаљне регулације југоисточне радне зоне - блокови
бр.91 и 92 (Сл.лист општина Срема бр.20/2000), План
детаљне регулације североисточне радне зоне - блокови
бр. 11, 35, 36, 37, 90, 93, 94, 95 и 97 у Инђији (Сл.лист
општина Срема бр. 30/2011), План детаљне регулације
радне зоне - локације 10 у К.О. Инђија (Сл.лист
општине Инђија бр. 13/2014) и План детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија (Сл.
лист општине Инђија бр. 16/2013), као и регулациони
планови: Регулациони план насеља Бешка (“Сл. лист
општина Срема”, бр.25/ 01) и Регулациони план насеља
Чортановци (“Сл. лист општина Срема”, бр.13/ 96).
Саставни делови Плана детаљне регулације
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су текстуални део са правилима уређења и грађења, и
графички прилози.
Табела бр.9 Списак графичких прилога
Број
цртежа
1

2
3
4

Назив цртежа
Катастарско-топографски план
са границом плана и аналитичкогеодетским
елементима
за
обележавање
Саобраћајна инфраструктура,
регулација и нивелација
План
мреже и објеката
инфраструктуре
Карактеристични попречни и
уздужни профили железничке
пруге и саобраћајница

Размера

1:2500

1:2500
1:2500

Образложење
Законом о планирању и изградњи прописано
је да План детаљне регулације доноси Скупштина
општине, односно града.
Статутом Општине Инђија утврђено је да
урбанистичке планове доноси Скупштина општине
Инђија. Одлуку о изради Измене и допуне Плана детаљне
регулације реконструкције, модернизације и изградње
двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица –
граница Мађарске деоница. Стара Пазова – Нови Сад
на територији општине Инђија донела је Скупштина
Општине Инђија на седници 11.октобра 2016. године, а
објављена је у “Службеном листу општина Срема”, број
6/2011).
Генералним
планом
општине
Инђија
(“Службени лист општина Срема”, број 14/06),
предметни потес планиран је за железничку пругу.
Основ за приступање изградњи и уређењу овог простора
је План детаљне регулације.
Доношењем овог Плана стећи ће се услови за
изградњу објеката и уређење простора. Овим Планом
утврђена је јавна намена за потребе реализације пројекта
реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне
пруге Београд–Нови Сад–Суботица–граница Мађарске,
деоница Стара Пазова–Нови Сад на територији општине
Инђија, правила грађења и правила уређења, нивелација
и регулација.
Приликом израде Концепта и Нацрта посебне
услове за израду Плана доставили су:
- Покрајински завод за заштиту споменика културе,
Петроварадин;
- Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад;
- ЈП “Национални парк Фрушка гора”, Сремска
Каменица;
- ЈП “Војводина шуме”, Петроварадин;
- Дирекција за изградњу Општине Инђија ЈП, Инђија;
- ЈП “Путеви Србије” - Београд;
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- АД “ЖелезницеСрбије”,Сектор за стратегију и развој,
Београд;
- Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе,
Управа за инфраструктуру, Београд;
- Телеком Србија а.д, Извршна јединица Нови Сад;
- ЈП “Ингас”, Инђија;
- “Гас Феромонт” А.Д, СтараПазова;
- ЈП “Србија гас”, Београд
- ЈКП “Водовод и канализација Инђија”, Инђија;
- ЈВП “Воде Војводине”, НовиСад;
- Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Нови Сад;
- Републички хидрометеоролошки завод, Београд;
- Електро Војводина доо Нови Сад, Електродистрибуција
Рума;
- ЈП Електромреже Србије, Београд
Приликом израде Измене и допуне Плана,
коришћени су услови за израду техничке документације
(Главног пројекта):
- Покрајински завод за заштиту споменика културе,
Петроварадин;
- Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад;
- ЈП “Национални парк Фрушка гора”, Сремска
Каменица;
- ЈП “Војводина шуме”, Петроварадин;
- Дирекција за изградњу Општине Инђија ЈП, Инђија;
- ЈП “Путеви Србије” - Београд;
- Телеком Србија а.д, Извршна јединица Нови Сад;
- ЈП “Ингас”, Инђија;
- “Гас Феромонт” А.Д, Стара Пазова;
- ЈКП “Водовод и канализација Инђија”, Инђија;
- ЈВП “Воде Војводине”, Нови Сад;
- Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Нови Сад;
- Републички хидрометеоролошки завод, Београд;
- ЈП Електромреже Србије, Београд;
- Акционарско друштво за управљање железничком
инфраструктуром “Инфраструктура Железнице Србије”
а.д, Сектор за развој, Београд.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-63/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 13. став 1., члана 32. став 1.
тачка 20., у вези члана 32. става 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – други закон и 101/16 – други закон),
члана 37. став 1. тачка 37. у вези члана 37. став 1. тачка 8.
Статута општине Инђија - пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана, 21. фебруара 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
СУОСНИВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
I
Прихвата се иницијатива за укључивање
јединица локалних самоуправа као суоснивача Јавног
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови
Сад, по закључку Покрајинске владе број 35-37/2016
од 07.12.2016. године, достављена од Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
по бројем 140-35-42/2016-01 од 20.12.2016. године.
II
Након предузимања свих неопходних радњи
које проистичу из Иницијативе из тачке I ове Одлуке
и пратеће документације, приступиће се доношењу
Одлуке о суоснивању Јавног предузећа за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, од стране општине
Инђија, као суоснивача, ради обављања послова на
изради следећих планских докумената: Просторног
плана општине Инђија, Плана генералне регулације
и Плана детељне регулације, у складу са Законом о
планирању и изградњи.
III
Ову
Одлуку
доставити
Покрајинском
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине
и Јавном предузећу за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад, ради даљег поступања.
IV
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-5/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник РС“,
број 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 37. став 1. тачка 6.
Статута општине Инђија – пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђијa, на седници
одржаној дана, 21.фебруара 2017. године, донела је
							
ОДЛУКУ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ
ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, начин и
поступак остваривања права на финансирање једног
покушаја вантелесне оплодње, у текућој буџетској
години, из средстава буџета општине Инђија.
Члан 2.
У циљу афирмације мера популационе
политике, укључивање што већег броја парова у
поступак вантелесне оплодње и доприноса широј
примени савремених метода лечења неплодности, право
из члана 1. ове Одлуке, утврђује се као шире право у
односу на права из обавезног здравственог осигурања.
Члан 3.
Право на финансирање једног покушаја
вантелесне оплодње, у текућој буџетској години, могу
да остваре пунолетни и пословно способни жена
и мушкарац који воде заједнички живот у складу
са законом којим се уређују породични односи –
супружници, односно ванбрачни партнери (у даљем
тексту: пар), а који су имали два покушаја вантелесне
оплодње без живо рођеног детета у здравственој
установи у којој је трошкове сносио Републички фонд за
здравствено осигурање и који нису у текућој буџетској
години остварили право на трећи покушај вантелесне
оплодње у здравственој установи у којој је трошкове
сносио Републички фонд за здравствено осигурање.
Члан 4.
Право на финансирање једног покушаја
вантелесне оплодње, у текућој буџетској години,
може се остварити у некој од установа из плана мреже
здравствених установа на територији Републике
Србије, у којима трошкове вантелесне оплодње сноси
Републички фонд за здравствено осигурање, као и у
приватним установама са којима Републички фонд за
здравствено осигурање има закључен уговор.
Члан 5.
Трошкови вантелесне оплодње у смислу
одредаба ове Одлуке, обухватају трошкове поступка
вантелесне оплодње и одобравају се највише у висини
од 250.000,00 динара, по пару.
Средства из става 1. овог члана обезбеђују се у
буџету општине.
Средства за реализацију ове Одлуке користе
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се до нивоа предвиђених средстава у буџету општине
Инђија за текућу годину.
Члан 6.
Пар из члaна 3. ове Одлуке, мора кумулативно
испунити следеће услове:
1. да је претходно имао два покушаја вантелесне оплодње
без живо рођеног детета у здравственој установи у којој
је трошкове сносио Републички Фонд за здравствено
осигурање;
2. да у текућој буџетској години није остварио право
на трећи покушај вантелесне оплодње у здравственој
установи у којој је трошкове сносио Републички фонд за
здравствено осигурање;
3. да жена у моменту подношења захтева није навршила
44 године живота;
4. да су оба партнера држављани Републике Србије;
5. да оба партнера имају пребивалиште на територији
општине Инђија, најмање годину дана пре дана
подношења захтева;
6. да остварују право на здравствену заштиту код
Републички фонда за здравствено осигурање;
7. да испуњавају здравствене критеријуме које је
прописала републичка стручна комисија Министарства
здравља за вантелесну оплодњу.
Члан 7.
Захтев за финансирање вантелесне оплодње
подноси се Општинској управи општине Инђија Одељењу за друштвене делатности.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се:
1. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање,
да су извршена два покушаја вантелесне оплодње без
живо рођеног детета у здравственој установи у којој
је трошкове сносио Републички Фонд за здравствено
осигурање,
2. оверена изјава да пар није у текућој буџетској години
остварио право на трећи покушај вантелесне оплодње
у здравственој установи у којој је трошкове сносио
Републички фонд за здравствено осигурање;
3. извод из матичне књиге рођених (за жену);
4. уверење о држављанству Републике Србије;
5. уверење Полицијске станице Инђија о пријави
пребивалишта на територији општине Инђија;
6. фотокопија здравствене књижице;
7. предрачун за трошкове поступка вантелесне оплодње,
издат од здравствене установе која ће обавити вантелесну
оплодњу;
8. доказ да пар испуњава здравствене критеријуме
прописане од стране републичке стручне комисије
Министарства здравља за вантелесну оплодњу.
Сходно члану 9. и члану 103. став 3. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС,
број 18/16) Општинска управа Општине Инђија може по
службеној дужности прибавити податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција кандидата, и то
за: извод из матичне књиге рођених, извод из матичне
књиге венчаних, уверење о држављанству, уверење
Полицијске станице Инђија о пријави пребивалишта на
територији општине Инђија, осим ако пар изјави да ће те
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податке прибавити сам.
Члан 8.
За утврђивање испуњености услова за
остваривање права на финансирање вантелесне
оплодње, образује се Комисија за остваривање права
на финансирање вантелесне оплодње (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија из става 1. овог члана има три члана
од којих је један члан лекар специјалиста гинекологије,
један психолог и један службеник Одељења за друштвене
делатности.
Комисију Решењем именује Председник
општине.
Комисија најмање једном месечно разматра
пристигле захтеве поштујући редослед примљених
захтева са комплетном документацијом, након чега
сачињава предлог ранг-листе за доделу средстава за
финанасирање вантелесне оплодње и исту доставља
надлежном Одељењу за друштвене делатности, ради
доношења решења.
Редослед разматрања поднетих захтева за
остваривање права на финансирање вантелесне
оплодње, утврђује се према датуму и часу када су
захтеви запримљени у писарници Општинске управе.
Стручне и административно - техничке послове
за Комисију обавља Одељење за друштвене делатности.
Члан 9.
Одељење за друштвене делатности доноси
решење о утврђивању права на финансирање једног
покушаја вантелесне оплодње у текућој буџетској
години у року од 15 дана након добијања предлога ранг
листе за доделу средстава за финансирање вантелесне
оплодње, на основу којег се закључује уговор са паром о
коришћењу средстава.
Против решења из става 1. овог члана може се
изјавити жалба Општинском већу општине Инђија у
року од 15 дана од дана достављања решења.
Члан 10.
Средства одобрена на име финансирања
вантелесне оплодње преносе се здравственој установи
у којој се обавља процес вантелесне оплодње, на основу
уговора о коришћењу средстава који се закључује
између пара и општине Инђија, према предрачуну из
члана 7. став 2. тачка 7. ове Одлуке и решења Одељења
за друштвене делатности.
Члан 11.
Након обављеног поступка вантелесне оплодње
пар је дужан да Одељењу за друштвене делатности
достави доказе о извршеном покушају вантелесне
оплодње и то: рачун здравствене установе за извршени
поступак вантелесне оплодње и извештај о спроведеном
процесу вантелесне оплодње, најкасније у року од 30
дана од дана пружене услуге.
У случају недостављања рачуна и извештаја,
односно ненаменског трошења пренетих средстава, пар
је дужан да пренета средства врати у буџет општине
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објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

Члан 12.
Образац захтева за финансирање вантелесне
оплодње саставни је део ове Одлуке.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-103/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

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

Образац З-ВТО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за друштвене делатности
ЗАХТЕВ
За финансирање вантелесне оплодње из буџета општине Инђија
Лични подаци жене:
Име
Презиме
ЈМБГ
Адреса (место,
улица, број)
Телефон

фиксни:

мобилни:

Лични подаци мушкарца:
Име
Презиме
ЈМБГ
Адреса (место,
улица, број)
Телефон

фиксни:

мобилни:

● Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантујем за тачност
достављених података.
● Сагласан сам да се изврше службене и друге провере достављених података.
Подносилац захтева - жена
У Инђији, _______________ 2017.
године
(потпис)
Подносилац захтева мушкарац

(потпис)
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Уз захтев прилажемо:
1. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање,
да су извршена два покушаја вантелесне оплодње без
живо рођеног детета у здравственој установи у којој
је трошкове сносио Републички Фонд за здравствено
осигурање,
2. оверена изјава да пар није у текућој буџетској години
остварио право на трећи покушај вантелесне оплодње
у здравственој установи у којој је трошкове сносио
Републички фонд за здравствено осигурање;
3. извод из матичне књиге рођених (за жену);
4. уверење о држављанству Републике Србије;
5. уверење Полицијске станице Инђија о пријави
пребивалишта на територији општине Инђија;
6. фотокопија здравствене књижице;
7. предрачун за трошкове поступка вантелесне оплодње,
издат од здравствене установе која ће обавити вантелесну
оплодњу;
8. доказ да пар испуњава здравствене критеријуме
прописане од стране републичке стручне комисије
Министарства здравља за вантелесну оплодњу.

ДАТУМ ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА
______________2017.године
ВРЕМЕ ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА
_______________ час.
(попуњава лице надлежног органа)
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На основу члана 29. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 61/16), члана 2. став
3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи
предшколских установа и акта о мрежи основних школа
(„Службени гласник РС“, број 80/10) и члана 37. став
1. тачка 6. Статута општине Инђијa - пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана, 21. фебруара 2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о мрежи предшколских установа на
територији општине Инђија („Службени лист општина
Срема“, број 6/2011 и „Службени лист општине Инђија“,
број 12/2012 и 16/13), у члану 5. став 1. тачка 4. после
подтачке а) додаје се подтачка б) која гласи:
„б) у простору Основне школе „Др Ђорђе
Натошевић“ у улици Вука Караџића бр. 1:
припремни
предшколски
програм
(полудневни).“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине Инђија’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 60-4/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 87.став 1. и 2. Закона о
заштити животне средине („Службени гласник РС“ број
135/04 и 36/09), члана 7. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
62/06, 47/11 и 83/16), члана 32. став 1. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14), и члана 37. став1. тачка 26. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13), а по прибављеном мишљењу Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број:40100-2675/2016-09 од 28.децембра 2016.године, сагласно
члану 87.став 9. Закона о заштити животне средине
(„Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 21.фебруара 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање
животне средине општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 1/12 и 14/14), у члану 5. став 1.
тачка 1. мења се и гласи:
„1. Физичка лица која су власници или
корисници стамбених зграда и станова, намењених и
подобних за становање, плаћају накнаду по квадратном
метру непокретности месечно и то:
(1) површине до 40m2______________0,00 динара
(2) површине преко 40m2___________0,50 динара
Тачка 3. мења се и гласи:
„3. Правна лица , предузетници и физичка лица
која су власници или корисници пословних зграда,
пословних просторија и других грађевинских објеката
за обављање пословне делатности, плаћају накнаду по
квадратном метру непокретности месечно и то:
(1) површине до 30m2______________0,00 динара
(2) површине од 30,00 до 100m2 _____3,00 динара
(3) површине од 100 до 500m2_______2,50 динара
(4) површине од 500 до 2000m2______2,00 динара
(5) површине од 2000 до 5000m2_____1,20 динара
(6) површине преко 5000m2_________ 0,60 динара“
Члан 2.
Члан 11. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 150.000,00 динара,
казниће се за прекршај правно лице:
- ако не поступи у складу са чланом 7. став1. и 2. ове
одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана , казниће се
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана , казниће се
предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана , казниће се
физичко лице новчаном казном од 25.000,00 динара.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“, а
примењиваће се од 01.01.2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 501-11/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон), члана
37. Став 1. тачка 6. Статута општине Инђија – пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13), а
у вези тачке 5. Закључка Владе Републике Србије 05
Број: 023-8788/2016 од 29.09.2016. године и Унапред
припремљеног Плана реорганизације предузећа „ДЕС“
ДОО Нови Сад број: 01-4713 од 13.10.2016. године и
број 01-330 од 27.01.2017. године,
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 21. фебруара 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОНВЕРЗИЈИ
ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У УДЕО
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У КАПИТАЛУ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
„ДЕС“ Д.О.О. НОВИ САД
1. У Одлуци о конверзији потраживања општине
Инђија у удео општине Инђија у капиталу предузећа за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа
са инвалидитетом „ДЕС“ Д.О.О. Нови Сад („Службени
лист општине Инђија“, број 26/16 ) у тачки 1. алинеја
прва речи: „63.915,00 динара“ замењују се речима:
„51.132,00 динара“, речи: „59.477,20 динара“ замењују
се речима: „47.581,76 динара“.
У алинеји другој речи: „5.263,38 динара“
замењују се речима: „4.210,70 динара“.
2. Ову Одлуку доставити Министарству финансија
– Пореској управи – Филијала Нови Сад 1, ради даље
реализације исте.
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3. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-104/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 37. став
1. тачка 34.Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 21. фебруара 2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТЕБУ
ИМЕНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на употребу имена општине
Инђија, у називу Спортског удружења „ИНЂИЈА 4X4
OFF ROAD TEAM“, које је основано на оснивачкој
Скупштини 23.01.2017. године, ради остваривања
циљева од значаја за развој аутомобилизма и остваривања
спортских потреба и интереса чланова Удружења и то
тако што ће се исто звати СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ
„ИНЂИЈА 4X4 OFF ROAD TEAM“.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-29/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

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

Уторак 21. фебруар 2017.
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На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 21. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ
„АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени
Пословног плана за 2017.годину „Агенције за рурални
развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија броj: 22/2017, коју
је донео директор „Агенције за рурални развој општине
Инђија“ дана 06.02.2017.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-4/2017-I-1  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 17. Став 3. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник РС’’, број 15/16),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС’’, број 129/07 и 83/14) и члана
32. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општина Срема“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 21. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА И ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА
ПУТ“ ИНЂИЈА
I
Марија Божовић Поповић, именује се за члана
Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „ИНЂИЈА ПУТ“ Инђија
из реда запослених.
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II
Мандат именоване траје до истека мандата
Надзорног одбора ЈП „Инђија пут“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-30/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 7. Одлукe о дану
општине Инђија(„Службени лист општина Срема“,
број:42/2010 и „Службени лист општине Инђија бр.
13/2013),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 21. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА
I
СНЕЖАНА ИВАНИШ, разрешава се дужности
члана Комисијe за доделу општинских признања.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-31/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

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

Уторак 21. фебруар 2017.
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На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 7. Одлукe о дану
општине Инђија(„Службени лист општина Срема“,
број:42/2010 и „Службени лист општине Инђија бр.
13/2013),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 21. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА
I
Слободан Алексић, именује се за члана
Комисијe за доделу општинских признања.
II
Мандат именованог члана траје до истека
мандата Комисије за доделу општинских признања.
III
Задатак Комисије утврђен је одредбама Одлуке
о дану општине Инђија и општинским признањима
(„Службени лист општина Срема“, број:42/2010 и
„Службени лист општине Инђија“бр. 13/2013).
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-32/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 55.став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број: 72/09 и 56/11) и члана 37. став 1. тачка 9.
Статута општине Инђија – пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 21. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА

Уторак 21. фебруар 2017.

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-34/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

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

I
Далибор Балевић, разрешава се дужности члана
Управног одбора Предшколске установе „Бошко Буха“
Инђија, именован Решењем Скупштине општине Инђија
из реда локалне самоуправе („Службени лист општине
Инђија“ број:9/16).
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На основу члана 37. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13-пречишћен
текст),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 21.фебруара 2017. године, донела је

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У
ОДЛУЦИ О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.

Број: 02-33/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15)
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општина Инђија“
број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 21. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО
БУХА“ ИНЂИЈА
I
У састав Управног одбора Предшколске
установе „Бошко Буха“ Инђија из реда локалне
самоуправе именује се Марија Контић.
II
Мандат именоване траје до истека мандата
Управног одбора Предшколске установе „Бошко Буха“
Инђија .

У Одлуци о промени намене земљишта
број 035-408/2016-I донетој на седници Скупштине
општине Инђија одржаној дана 29. децембра 2016.
године („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16)
којом се утврђује да престаје својство добра у општој
употреби парцелама број 5942/5, 5977/8, 6009/4, 6009/6,
5781/1, 5781/3, 6034/1 и 6034/3 све уписане у листу
непокретности број 8913 к.о. Инђија 2 као земљиште
под зградом-објектом, јавна својина општине Инђија
и објекат-некатегорисани пут, државна својина чији је
корисник Општине Инђија исправља се следећа грешка:
У члану 1. став 1. алинеја 8. иза речи површине
уместо „00ари 80m2“ треба да стоји „16ари 66m2“.
Члан 2.
Ова исправка има правно дејство од дана од
којег правно дејство има наведена одлука.
Члан 3.
Овај закључак објавити у «Службеном листу
општине Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-64/2017-I  
Дана: 21. фебруар 2017. године
Инђија

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